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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 24 DE 

NOVEMBRE DE 2016 NÚM. 9/2016 

 

 

ASSISTENTS: 

 

 

Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC 

Regidors:  Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC 

   Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC 

  Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC 

   Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC 

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU 

   Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU 

   Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU 

   Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU 

  Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC 

   Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC 

   Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC 

   Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC 

   Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC 

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P. 

 

A la Roca del Vallès, essent les 20.06 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 

de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i 

Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que 

sotasigna secretari, César Romero i García, prèvia comprovació del quòrum legal 

necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 

amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la 

Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores. 

 

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 

indicat a la convocatòria: 

 

Sr. Alcalde.- Bé, bona tarda. Començarem el ple fent el minut...Mana’m? (veu de 

fons.) Ah, sí. Si vol sortir a trucar-lo... 

Val, estem..., farem la consulta de si esperem que arribi el senyor Lorenzana. Mentre 

tant, si els sembla, faríem el minut de silenci que tenim en cada ple, pel tema de les 

víctimes de la violència. 

(El ple fa un minut de silenci.) 
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La senyora Cati m’informa que el senyor Lorenzana està venint, potser ja està a 

l’alçada de Correus. Si els sembla... Què prefereixen que fem, comencem o l’esperem? 

(Veus de fons.) 

L’esperem, si els és igual? Perfecte. 

Aprofitant també els informem que demà, a les 12 del migdia, es llegirà el manifest 

institucional del Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones. Serà 

aquí, davant de l’ajuntament i, per tant, totes i tots esteu convidats a ser-hi.  

(Veus de fons.) 

ORDRE DEL DIA  

 

A) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 

de setembre de 2016 i les sessions extraordinàries de 20 d’octubre i de 27 

d’octubre, ambdues de 2016. 

 

Sr. Alcalde.- Bona tarda. Doncs, ara sí, ja donem inici al ple, ara ja amb la presència 

completa de tots els regidors. El primer punt és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 

la sessió plenària ordinària del dia 29 de setembre, i les sessions extraordinàries del 

dia 20 d’octubre i 27 d’octubre. Les votarem per separat. Mana’m? 

(Veus de fons.) 

Les passem a votació? Passem la del 29 de setembre? 

Sí, aprovada per unanimitat. 

 

Passarem a votació l’extraordinària del 20 d’octubre. 

Senyor secretari, el senyor Albert Bassa ha votat afirmativament a la...Però no hi era 

com a regidor, per tant...Si vota afirmativament, sempre s’ha dit que és igual, perquè 

encara que algú no hi sigui està votant favorablement a una acta. Entenc que és així, 

no? Perfecte, d’acord.  

Molt bé, doncs, passaríem a la darrera, la del dia 27 d’octubre. 
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(Els regidors emeten el seu vot.) 

Sí, aprovada per unanimitat també.  

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

 

B.1- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2016. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de novembre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2016 dels habitants 

empadronats en el municipi.  

Vist l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local.  

Vist l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.  

Vista la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri 

de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 

l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració 

Local per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la 

revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 

proposta de xifres oficials de població.  

Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords 

següents:  

 

PRIMER.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d´Habitants del municipi 

de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2016, amb un total de 10.599 

persones, segons el resum que s’expressa a continuació: 

NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2016 

 

Homes ……… 5.307 

 Dones ……… 5.292 

 

   Total  ......... 10.599 habitants 

 

SEGON.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de 

gener de 2016, d’acord amb el procediment degudament establert a l’efecte.“ 
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Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Passem al punt de dictàmens, propostes o mocions resolutòries. El punt 

B.1 és l’aprovació de la xifra de la població amb data 1 de gener de 2016. En aquest 

cas, a data a 1 de gener de 2016 és de 10.599 habitants, 5.307 homes i 5.292 dones. 

Aquí ens van demanar unes dades que els hem fet arribar, aquestes dades de què 

disposem, diguem-ne, anuals, que són les baixes i les altes. El que deien de defuncions 

o per nucli no ho teníem tal i com ens ho comentava. En principi, el fet de dir si no s’ha 

de fer un treball específic, doncs, ens ho feu arribar. Com que no ho teníem no els ho 

hem fet arribar, però és el que comentàvem ara: en cas que algú les vulgui, les 

prepararíem i les enviaríem. No sé si algú té algun comentari.  

Doncs, passaríem a votació. 

 

Votacions: 

 

S’aprova per unanimitat 

 

 

 

B.2- Modificació de l’acord de ple de dedicació horària i retribució dels 

membres de la Corporació. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de novembre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 

233/2015, de 30 de març de 2015, en data 13 de juny de 2015 es va constituir 

l’Ajuntament del mandat municipal 2015-2019.  

 

En sessió plenària ordinària de data 29 de setembre de 2016, es va acordar la 

modificació de l’acord de ple de l’establiment del règim de dedicació dels 

membres de la Corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions 

econòmiques per als grups polítics municipals. 

 

El 14 de novembre de 2016, mitjançant resolució d’alcaldia Núm. 1138/2016, 

es delega a favor del Sr. Albert Bassa i Berenguel la regidoria d’Esports.  
 

De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que 

disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
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Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 43, en relació amb 

l’article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 

l’article 13 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú. 

 

Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords 

següents:  

 

Primer- Modificar l’acord de ple de retribucions dels membres de la Corporació i 

establir que el regidor del grup municipal d’ERC, el Sr. Albert Bassa i Berenguel 

exercirà els seus càrrecs en règim de dedicació parcial inferior a 20 hores 

setmanals. 

 

Segon- Donar d’alta en la Seguretat Social al Sr. Albert Bassa i Berenguel. 

 

Tercer- Establir a favor del Sr. Albert Bassa i Berenguel, en funció de les seves 

atribucions delegades, la retribució anual de 7487.90 € bruts anuals.  

 

Quart- Comunicar al l’interessat, a la resta de membres de la Corporació, als 

Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als treballadors del Consistori. 

 

Cinquè- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el butlletí 

municipal.” 

 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El punt B.2 és la modificació de l’acord del ple de dedicació horària i 

retribucions per als membres, en aquest cas aquí estem posant el senyor Albert Bassa 

amb una dedicació inferior, parcial o inferior a 20 hores setmanals, amb una retribució 

anual de 7.487,90 euros bruts anuals. És la mateixa quantitat que cobren els regidors 

que no han tingut dedicació, que formen part de l’equip de govern, i és el canvi, 

diguem-ne, la substitució del que ja tenia en aquest moment la predecessora, la 

senyora Esther Laso.  

Algun comentari? Senyor Álvarez? 

Sr. Álvarez .- Sí. És públic, perquè ho hem comentat més d’una vegada i avui ho 

tornem a fer evident també en aquest ple, que el nostre grup és partidari de què la 

feina que desenvolupen tots els regidors estigui retribuïda i estigui a més ben 

retribuïda. Creiem que és un dret que tenim tots els que fem aquesta tasca pública, 

perquè li dediquem moltíssimes hores. Per tant, evidentment, sempre hi hem estat a 

favor i sempre ho estarem. 
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De fet, sovint hem defensat que sobretot el sou de l’alcalde està per sota del que 

hauria de ser, perquè la responsabilitat del càrrec és enorme i no es veu compensada 

amb el sou. Tot i això, estem en una situació diguem-ne no normal en el nostre 

municipi, i vull aprofitar aquesta ocasió per tornar a dir coses que ja hem dit en altres 

plens.  

Això que votarem ara és perquè un regidor nou tingui uns diners, d’acord amb la 

dedicació que farà l’ajuntament. Aquest regidor és regidor de govern, tot i que l’alcalde 

que actualment és alcalde no ha fet una cosa que nosaltres estem reclamant des d’un 

començament, des del moment en què l’alcalde actual, el senyor Albert Gil, va decidir 

de manera unilateral i sense donar explicacions encara, a data d’avui, i ja han passat 

dos mesos, trencar un acord de govern. Va fer fora uns regidors que l’havien votat. El 

senyor Gil ara és alcalde perquè hi van haver quatre regidors del Grup de 

Convergència i Unió que el van votar. Si no, probablement no seria alcalde. Per tant, 

democràticament és irregular el que està passant, i volem deixar constància d’aquesta 

irregularitat. 

Li tornaré a recordar que és impropi de vostè que estiguem en aquesta situació. Li 

tornarem a recordar que vostè s’hauria, com a mínim, de presentar a una moció de 

confiança. Vostè hauria de saber si té la confiança d’aquest ple. Per a la seva 

tranquil·litat i per a la tranquil·litat de tots. I mentre això no sigui així, vostè està en 

una situació estranya. Les situacions estranyes en democràtica se solucionen amb més 

democràcia, i vostè ho està solucionant amb llei, s’està aprofitant d’una llei. Quan el 

país està majoritàriament optant per canviar coses d’una manera democràtica, fins i 

tot no fent cas d’algunes lleis, vostè s’agafa a una llei per no fer allò que 

democràticament nosaltres creiem que hauria de fer, que és demanar la confiança del 

ple. I que el ple, amb tota la normalitat, l’hi donés o no, i vostè pogués continuar, o 

no, amb aquesta confiança del ple. I això és el que democràticament vostè hauria de 

fer. Aprofitant que el senyor Albert Bassa a partir d’avui tindrà dret a aquesta 

dedicació, volíem fer esment d’aquesta particularitat. Gràcies. 

Sr. Alcalde .- Gràcies. Algú més vol intervenir-hi?  

Sr. Fernández .- Cal recordar que nosaltres, en els aspectes organitzatius del govern 

sempre el nostre vot és abstenció perquè entenem que és un tema intern del govern. 

Sempre ho hem fet i, per tant, mantindrem aquesta posició, com hem fet fins ara.  

Sr. Alcalde .- D’acord. Aguantarem. Sabem que quan nosaltres hem fet aquestes 

coses tan..., com era prendre altres decisions que llavors sí que convenien a alguna 

gent, vostès fins i tot en aquells moments feien aquest sentit de vot i, per tant, és 

coherent.  

mailto:ajuntament@laroca.cat


 Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 

ajuntament@laroca.cat  
http://www.laroca.cat 

 

 

7 

Ja ho hem reiterat, gràcies per tornar-m’ho a dir, entenc que és la seva visió, i com no 

pot ser d’una altra manera, no canviarà. Per tant, l’entenc, l’apunto i la respecto, no la 

comparteixo, però suposo que això ja no li ve de nou. Vol intervenir-hi? No? Doncs, 

llavors passaríem a votació del punt. 

Sí, aprovat per 8 vots favorables i 10 abstencions. 

Sr. Secretari .- Disculpi, senyor alcalde, 9 abstencions.  

Sr. Alcalde .- Gràcies, 9 abstencions i 8 vots favorables.  

  

Votacions: 

 

S’aprova per 8 vots favorables, manifestats pels regidors d’ERC (5), d’ICV-EUIA (2) i 

del PP (1) i 9 abstencions, manifestades pels regidors de CiU (4) i pels regidors del 

PSC (5) 

 

 

 

Àrea de Serveis Econòmics  

 

B.3- Acceptació de l’atorgament de la Diputació de Barcelona de la concessió 

de crèdit de 1.215.000 €. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de novembre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“VIST que el Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària de data 

27 d’octubre de 2016, va adoptar per 12 vots a favor, manifestats pels regidors 

dels grups municipals d’ERC, CiU, ICV-EUiA-E i PPC, 0 vots en contra i 5 vots 

d’abstenció, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC-PM, l’acord 

d’aprovació inicial de la modificació pressupostària 2016/08 que, d’entre altres 

modificacions incloïa, en la modalitat de crèdits extraordinaris, per finançar les 

despeses de les Inversions de l’any 2016, amb càrrec a operacions de crèdit, el 

següent: 

 

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES 

(Amb càrrec a operacions de crèdit) 

 

Aplicació Denominació  Import  

02 1532 

60914 
ACCES CASC ANTIC PL. HORTES 75.000,00 €. 

09 342 62201 PAVELLÓ I ALTRES EDIFICIS ESPORTIUS 100.000,00 €. 

01 150 64002 PRESSUPOST PARTICIPATIU 50.000,00 €. 
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01 492 63600 
EQUIPS PER A PROCESSOS 

D'INFORMACIÓ 
50.000,00 €. 

01 920 62500 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00 €. 

01 920 62500 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00 €. 

01 933 62201 CONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS 100.000,00 €. 

02 150 64000 PLANS I PROJECTES 40.000,00 €. 

02 151 64002 POUM I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 50.000,00 €. 

02 1532 

60908 
RAMBLA DE SANTA AGNÈS 175.000,00 €. 

02 1532 

60910 
EIX CÍVIC DE LA TORRETA 162.000,00 €. 

02 1532 

60911 
PASSATGE ESPANYA - LA TORRETA 50.000,00 €. 

02 1532 

60912 
UNIFICACIÓ PLACETA I PLAÇA ERA 15.000,00 €. 

02 1532 

60913 
DOBLE SENTIT BUS SAM 50.000,00 €. 

02 1532 

63901 
ACTUACIONS ESAPI URBÀ 100.000,00 €. 

02 933 60911 REPARACIONS MASIA EL MOLI 50.000,00 €. 

02 933 60912 REHABILITACIÓ HORTA RECTORIA 150.000,00 €. 

05 3321 

62500 
MOBILIARI 3.000,00 €. 

09 933 63900 GESPA CAMP DE FUTBOL LA TORRETA 160.000,00 €. 

 
---------------------

- 

TOTAL 1.390.000,00 €. 

 

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS 

(Amb càrrec a operacions de crèdit) 

 

Aplicació Denominació  Import  

91100 
PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL 

SECTOR PÚBLIC (CCL – Diputació de Barcelona) 
175.000,00 €. 

91300 
PRÉSTECS REBUTS LLARG TERMINI ENS FORA DEL 

SECTOR PÚBLIC (PCL – Diputació de Barcelona) 
1.215.000,00 €. 

 ---------------------- 

TOTAL 1.390.000,00 €. 

 

VIST la comunicació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona-

Servei de Programació-Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, 

d’atorgament de l’aprovació d’un préstec, acollit als beneficis del Programa de 

Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per finançar les inversions recollides 

en el Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2016, per part 

de l’entitat financera Banc de Sabadell, SA, amb les següents característiques: 

mailto:ajuntament@laroca.cat


 Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 

ajuntament@laroca.cat  
http://www.laroca.cat 

 

 

9 

 

- Import del préstec concedit:   1.215.000,00 euros. 

- Tipus d’interès:     Euribor 3 M. + 

0,844 %. 

(Informar que el diferencial es troba per sota del criteris de 

prudència financera, establerts mensualment per la Secretaria 

General del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix 

l’article 48.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals). 

- Sense comissions. 

- Termini concedit: 10 anys 

(Inclosos, 12 mesos de 

carència, com a 

màxim). 

- Import dels interessos (Previsió):   58.079,87 euros. 

 

VIST que la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, ha 

rebut comunicació del personal tècnic de l’Àrea de Presidència de la Diputació 

de Barcelona-Servei de Programació-Programa de Crèdit Local de la Diputació 

de Barcelona, on informen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

aprovarà el dictamen de la subvenció i que, en conseqüència, amb caràcter 

previ –per la limitació temporal que resta fins el 31 de desembre de 2016- 

s’haurà d’adoptar l’acord preceptiu, on s’accepti  

 

- L’acceptació del préstec concedit. 

- L’aprovació de la minuta-tipus de préstec (No cal omplir res). 

- L’acceptació de la subvenció dels interessos, que concedeixi la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona (Sense import). 

- L’aprovació del conveni-tipus de la subvenció (No cal omplir res). 

- L’Import de la primera disposició (Com a mínim igual a l’import de la 

subvenció) i la resta. 

 

VIST que la fiscalització de l’expedient ha estat realitzada i s’han efectuat totes 

les comprovacions i autoritzacions tècniques. És per aquest motiu, que es 

convoca a l’Alcalde-President i al Secretari municipal, a la signatura dels 

documents públics descrits anteriorment, pel dia 29 de desembre de 2016, a les 

10:00 hores, a la seu de la Diputació de Barcelona. 

 

CONEGUDES les manifestacions efectuades per la Intervenció municipal, 

derivades dels aspectes econòmics i de fiscalització prèvia, necessaris per a la 

materialització de les signatures, tant del préstec que, en tot cas, s’haurà 

d’ajustar al préstec tipus entre l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. i 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb titulació “Préstec mercantil amb 

amortitzacions periòdiques a interès variable revisable basant-se en l’Euribor”- 

s’incorpora com a documentació administrativa a l’expedient (Disponible al web 
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del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default), com del conveni que, en tot 

cas, s’haurà d’ajustar al conveni tipus regulador de les subvencions concedides 

amb càrrec al Programa de Crèdit Local –que amb titulació “Conveni-Tipus 

regulador de les subvencions concedides amb càrrec al programa de Crèdit 

Local destinades a subsidir el tipus d’interès dels préstecs contractats pels 

Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió en obres i 

serveis públics”- s’incorpora com a documentació administrativa a l’expedient 

(Disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

CONEGUDA la previsió recollida en la Disposició Final 31a. de la Llei 17/2012, 

de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, per 

tot això, 

 

ANALITZADA la documentació que forma part de l’expedient administratiu de 

l’atorgament de la Diputació de Barcelona de la proposta de concessió de crèdit, 

en la modalitat de Programa de Crèdit Local, per finançar les inversions 

recollides en el Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2016, 

d’import total de 1.215.000,00 euros, així com de l’atorgament de la subvenció 

dels interessos d’aquest mateix préstec, atorgat per la Diputació de Barcelona, 

d’import total de 56.522,34 euros. 

 

VISTOS els Informes de la Intervenció municipal, sobre l’aplicació del principi 

de prudència financera i de valoració a la seva materialització –en especial, tota 

referència a l’òrgan competent de la seva aprovació, de conformitat amb 

l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals-, tots dos, de data 04 

de novembre de 2016. 

 

Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords 

següents:  

 

PRIMER.- ACCEPTAR la comunicació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 

Barcelona-Servei de Programació-Programa de Crèdit Local de la Diputació de 

Barcelona, d’atorgament de l’aprovació d’un préstec, acollit als beneficis del 

Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per finançar les 

inversions recollides en el Pressupost General de la Corporació municipal per a 

l’any 2016, per part de l’entitat financera Banc de Sabadell, SA, amb les 

següents característiques: 

 

 - Import del préstec concedit:  1.215.000,00 euros. 

- Tipus d’interès:   Euribor 3 M. + 0,844 %. 

(Informar que el diferencial es troba per sota del criteris de 

prudència financera, establerts mensualment per la Secretaria 

General del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix 
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l’article 48.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals). 

- Sense comissions. 

- Termini concedit: 10 anys 

(Inclosos, 12 mesos de 

carència, com a 

màxim). 

- Import dels interessos (Previsió):   58.079,87 euros. 

 

SEGON.- APROVAR el document referit a la minuta de préstec tipus entre 

l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -

que amb titulació “Préstec mercantil amb amortitzacions periòdiques a interès 

variable revisable basant-se en l’Euribor”- s’incorpora com a documentació 

administrativa a l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, 

enllaç http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

TERCER.- DETERMINAR que la primera –i única- disposició es faci per la 

totalitat del préstec, es a dir, de l’import total de 1.215.000,00 euros, amb 

caràcter immediat, a la signatura del préstec tipus entre l’entitat financera Banc 

de Sabadell, SA. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb titulació 

“Préstec mercantil amb amortitzacions periòdiques a interès variable revisable 

basant-se en l’Euribor”- s’incorpora com a documentació administrativa a 

l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

QUART.- ACCEPTAR l’otorgament de la subvenció dels interessos d’aquest 

mateix préstec, que aprovi la Junta de Govern Local de la Diputació de 

Barcelona. Als efectes informatius, i d’acord amb la Informació que ha rebut la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per part del 

personal tècnic de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona-Servei de 

Programació-Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, l’import 

ascendeix a 56.522,34 euros. 

 

CINQUÈ.- APROVAR el document referit al conveni tipus regulador de les 

subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local –que amb 

titulació “Conveni-Tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al 

programa de Crèdit Local destinades a subsidir el tipus d’interès dels préstecs 

contractats pels Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió 

en obres i serveis públics”- s’incorpora com a documentació administrativa a 

l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

SISÈ.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de La Roca del 

Vallès, assessorat legalment per la Secretaria municipal, a signar tots els 

documents necessaris per a la materialització de la concessió de crèdit, en la 
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modalitat de Programa de Crèdit Local, per finançar les inversions recollides en 

el Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2016, per part de 

l’entitat financera Banc de Sabadell, SA., d’import total de 1.215.000,00 euros, 

en especial, tot el que fa referència a la signatura del préstec que, en tot cas, 

s’haurà d’ajustar al préstec tipus entre l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. 

i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb titulació “Préstec mercantil amb 

amortitzacions periòdiques a interès variable revisable basant-se en l’Euribor”- 

s’incorpora com a documentació administrativa a l’expedient (disponible al web 

del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

SETÈ.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de La Roca del 

Vallès, assessorat legalment per la Secretaria municipal, a signar tots els 

documents necessàries per a la materialització de la subvenció dels interessos 

d’aquest mateix préstec, que aprovi la Junta de Govern Local de la Diputació de 

Barcelona. Als efectes informatius, i d’acord amb la Informació que ha rebut la 

Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per part del 

personal tècnic de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona-Servei de 

Programació-Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, l’import 

ascendeix a 56.522,34 euros, en especial, tot el que fa referència a la signatura 

del conveni que, en tot cas, s’haurà d’ajustar al conveni tipus regulador de les 

subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local –que amb 

titulació “Conveni-Tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al 

programa de Crèdit Local destinades a subsidir el tipus d’interès dels préstecs 

contractats pels Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió 

en obres i serveis públics”- s’incorpora com a documentació administrativa a 

l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 

http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default). 

 

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a l’Àrea de 

Presidència de la Diputació de Barcelona-Servei de Programació-Programa de 

Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 

 

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a la 

Intervenció municipal/Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 

als efectes escaients.” 

 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El punt B.3 és l’acceptació de l’atorgament de la Diputació de Barcelona 

de la concessió del crèdit per valor d’1.215.000 euros. Aquest crèdit concedit és el que 

en el darrer ple es va portar a votació. Les inversions d’aquest import, 1.215.000 

euros, i els 175.000 euros també de préstec. Aquest és a cost zero, encara no ha estat 

tramitat, però en fer-se el sumatori dels dos imports passem de l’import màxim, 
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perquè jo, com a alcalde, el signi directament, sense necessitat que passi pel ple, això 

ho vam comentar a la comissió informativa, per tant, el que portem és l’autorització 

per tal que pugui signar aquest préstec... M’he deixat el paper de... No el tindràs pas?  

Bé. Teníem que en aquest préstec es pagaran 56.000 euros d’interessos, i rebem una 

subvenció. L’import dels interessos de la previsió, 58.000 euros... No. L’import... 

Exacte, 58.079 euros, i l’import que ens... No. No, la diferència..., 56.000 de 

subvenció, d’acord, 56.000 i escaig de subvenció, el que vol dir que el que acabarà 

pagant el poble d’aquests interessos d’aquest préstec seran uns 1.800 euros 

aproximadament en 10 anys, d’acord? Per tant, és una operació, diguem-ne, que 

buscada en el mercat no seria possible tenir aquest tipus d’interès, que és l’euríbor de 

tres mesos més el 0,844, i bé, estem molt contents que la Diputació ja ens hagi donat 

per d’aquí a uns dies poder anar a fer la signatura d’aquest préstec, si és que el plenari 

ho aprova i així ho considera oportú, que puguem fer-ho. 

Alguna intervenció? Senyor Álvarez? 

Sr. Álvarez .- Sí, gràcies, senyor Gil. Primer, jo crec que val la pena felicitar-los, 

felicitar-nos tots, això és una cosa que sempre hem fet des del nostre grup, quan 

s’aconsegueixen diners o bé des de subvencions o bé, com és en aquest cas, amb unes 

condicions bones de finançament, per tant, és important que tots siguem conscients 

d’aquesta felicitació que fem, no només a l’equip de govern sinó que ho hauríem de fer 

a tots els companys del plenari. I ara ve la part no tan bona, no? O sigui, una vegada 

més hem d’esmenar en un ple una cosa que s’ha fet en alguns plens anteriors, o hem 

de rectificar coses que s’han fet de manera incorrecta en altres situacions. Hem de fer 

dues vegades aquelles coses que normalment s’han de fer només una vegada, no? O 

sigui, és un desgavell tot això que hem criticat en altres situacions. 

Tot això nosaltres, com ja sap tothom, vam votar a favor del préstec, de la petició 

d’aquest préstec a la Diputació, que era qui donava millors condicions, i el nostre vot 

no serà contrari, serà un «sí» crític, que ara està de moda, eh? Un «sí» perquè creiem 

que és important que el municipi no deixi perdre aquests diners, i crític perquè ja li 

vam comentar en el ple anterior, algunes de les inversions no eren del tot 

satisfactòries des del nostre punt de vista, però eren diners que en definitiva vindrien, i 

com va dir el senyor Dani, segurament molts projectes passarien pel ple. S’haurà de 

veure, esperem que així sigui, i llavors tindríem la possibilitat al plenari, i no només 5 

regidors de 17, de tirar endavant o de disposar d’aquests diners. 

Per tant, felicitar-nos tots, i recordar-los una altra cosa: en el ple anterior, i respecte a 

la inversió que es feia al punt de l’eix cívic de Santa Agnès, li vam recordar que la 

titularitat del sòl no és pública, i vam demanar, i ho vam demanar en seu plenària, per 

mailto:ajuntament@laroca.cat


 Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 

ajuntament@laroca.cat  
http://www.laroca.cat 

 

 

14 

tant, aquí, informe de Secretaria i Intervenció, per saber si allò que estàvem fent i allò 

que tots vam votar afirmativament tenia el recolzament jurídic que havia de tenir. No 

hem rebut, aquesta és la veritat, la documentació, els informes que vam demanar i, 

per tant, li pregaríem que ens avancés el resultat d’aquests informes, si és que s’han 

demanat, i en tot cas, recordar-li que tenim dret a aquesta còpia, i que ens la faci 

arribar quan sigui possible. Gràcies. 

Sr. alcalde .- Gràcies. Veuen sortir el senyor interventor perquè ens va passar aquest 

informe que parlava que els entregaríem avui aquí, al plenari, jo el tenia al despatx, 

m’ha preguntat si el tenia jo aquí, i en dir-li que no puja ell a buscar la còpia per 

poder-se-la entregar. Per tant, ara, en breu, els la podrem entregar.  

Per la resta, com no pot ser d’altra manera, felicitar-nos tots per aquesta aprovació 

que ja vam tenir, i aquestes són unes denominacions d’aquestes obres, unes obres que 

evidentment potser no són les que faríem cadascú només havent de dependre de 

nosaltres, i per tant... Però crec que en un conjunt, era bastant clar que tots pensàvem 

més o menys que podien ser bones. Si alguna d’aquestes, vam dir-ho ja en el seu 

moment, l’hem de modificar o el que sigui, doncs, per això podem parlar-ne i veure si 

alguna d’aquestes, doncs, hagués de tenir algun canvi de destí o el que sigui, poder-ho 

tractar entre tots nosaltres. 

No sé si vol intervenir algú més? Passaríem a votació, i esperem ara que el senyor 

interventor baixi, o esperem a què ho baixi, llavors ho entreguem i passem a votació? 

Què li sembla, senyor secretari? Esperem que baixi o si els sembla, passem a votació? 

Doncs, passem a votació. 

Votacions: 

 

S’aprova per unanimitat 

 

 

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

B.4- Aprovació de les obres de l’expedient 2016/2536, promogudes per la 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament com a obres 

declarades d’especial interès o utilitat municipal. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de novembre de 2016, amb el contingut següent:  

 

 

mailto:ajuntament@laroca.cat


 Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 

ajuntament@laroca.cat  
http://www.laroca.cat 

 

 

15 

“Atesa la sol·licitud de data 7 d’octubre de 2016 amb número de registre 

d’entrada 5320, formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Ensenyament, Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per la que 

sol·licita llicència d’obres per les obres de reforç del vestíbul de l’IES La Roca, 

dins d’aquest terme municipal, i també que s’apliqui la màxima bonificació 

argumentant que es tracten d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal. 

 

Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per 

llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en 

que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa. 

 

Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres 

educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies 

socials i culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004.  

 

Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 5 “Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent: 

 

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

 

1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor 

de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho 

justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en 

consideració: 

 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 

urbanísticament com d’equipament. 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de 

col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa. 

 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o instal·lacions 

reportaran al municipi. 

 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.”  

 

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 3 de novembre de 2016 

 

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini sobre els acords següents: 

 

PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors 

2016/2536 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi 

circumstàncies socials i culturals, que ho justifiquen. 

 

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord 

amb l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6. 

 

QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de 

Catalunya així com als serveis econòmics de l’ajuntament.” 

 

Votacions: 

 

S’aprova per unanimitat 

 

 

B.5- Aprovació de les obres de l’expedient 2016/60, promogudes per la 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres 

declarades d’especial interès o utilitat municipal 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de novembre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“Atesa la sol·licitud de data 15 de juny de 2016 amb número de registre 

d’entrada 3345, formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Ensenyament, Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per la que 

presenta documentació dins el règim de comunicació prèvia per les obres 

d’adequació d’espais per aules i substitució de fals sostre, a l’IES La Roca, dins 

d’aquest terme municipal, i també que s’apliqui la màxima bonificació 

argumentant que es tracten d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal. 

 

Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per 

llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en 

que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa. 

 

Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres 

educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies 

socials i culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004. 

 

Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 5 “Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent: 

 

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

 

1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor 

de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho 
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justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en 

consideració: 

 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 

urbanísticament com d’equipament. 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de 

col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa. 

 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o instal·lacions 

reportaran al municipi. 

 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.” 

 

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 27 de juliol de 2016 

 

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini sobre els acords següents: 

 

PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors 

2016/60 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin 

declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 

socials i culturals, que ho justifiquen. 

 

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 

TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord 

amb l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6. 

 

QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de 

Catalunya així com als serveis econòmics de l’ajuntament.” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació de les obres que fa el Departament 

d’Ensenyament en l’institut. En aquest cas, són el punt B.4 i B.5. Si els sembla, els 

tractaríem conjuntament, els votarem per separat, com és preceptiu, això és el que 

ens demana la Generalitat de Catalunya. És la bonificació d’aquestes obres que es fan 

a l’institut, tant de les aules, de la reforma de les aules, com les que s’estan fent 

actualment del sostre de l’entrada de l’institut. Ells ja han començat les obres, tenim 

previsió que en principi, abans de la finalització d’aquest any, o els primers dies de 

l’any vinent, ja estaria previst acabar aquestes obres. El departament ens demana que 

passem a fer-los una bonificació, com sempre se’ls ha donat, i en aquest cas portem 

aquestes dues obres a concedir la bonificació, si així ho creu el plenari. 

Alguna opinió? Sí, senyor Ros. 
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Sr. Ros .- Bé, bàsicament el departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, a través de la seva delegació de Mataró, que és la zona que ens correspon, 

porta bastants anys fent aquestes obres, i ho fa sobre una antiga escola de primària, 

de l’antiga Caixa de Catalunya, i que acaba no resolent massa els problemes que té 

aquest institut.  

Jo demanaria, en nom del meu grup, si ens pot facilitar, si pot demanar-li al 

departament d’Ensenyament, que ens faciliti en aquest moment quants diners porta 

enterrats ja en aquest institut, en reformes, reformes i més reformes. I com està el 

projecte, l’avantprojecte que s’havia fet del nou institut en el solar de sota el camp de 

futbol, i el projecte que s’havia treballar amb Diputació sobre la possibilitat 

d’incorporar en l’institut uns cicles formatius en la modalitat dual de cicle superior, per 

una especialitat de turisme de compres, on els alumnes podrien desenvolupar les 

pràctiques en el centre comercial de La Roca Village, i que podria fer que el nostre 

institut fos un institut de referència comarcal i, per tant, fos un captador d’alumnes i 

no com ens passa ara, que tenim un dèficit d’alumnes que marxen del municipi cap a 

altres instituts, on tenen els estudis especialitzats que més els interessen.  

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Ros. Contestarà la regidora, la senyora Roser Moreno. 

Sra. Moreno .- Gràcies, alcalde. Començo perquè nosaltres ja hem demanat aquestes 

inversions que hem fet fins ara. Se’ns vam demanar en el seu moment, a la primera 

visita que vam fer, quan el president del departament dels Serveis Territorials del 

Maresme era el senyor Caurin. Va coincidir amb el canvi d’eleccions, ara és la senyora 

Carmina Pinya, i en aquell moment el senyor García Caurin, ara deu fer un any, ens va 

dir que desconeixia els plànols del nou institut. Li havien parlat d’un esborrany, però 

no sabia ni tan sols a quin lloc era. 

Pel que fa als cicles formatius, ens van dir que mai més se n’havia des d’aquí, 

l’ajuntament. Llavors, és una cosa que hem tornat a engegar nosaltres.  

Sr. Ros.- Si analitzem els municipis del nostre voltant, recentment hi ha un exemple 

molt contundent, que és Montornès del Vallès. Montornès del Vallès, davant de la 

situació complicadíssima de la Generalitat de Catalunya a nivell econòmic, va fer una 

singularitat, que va ser avançar els diners per fer l’institut ells, i recuperar-los després, 

però no perdre l’institut, no deixar perdre l’institut. I a mi em sembla molt bé que el 

director dels Serveis Territorials es faci l’orni i digui desconèixer uns plànols que ha fet 

la pròpia Generalitat de Catalunya, sota la direcció de la sotsdirectora, i que hi hem 

estat a sobre. Els tenim. Els coneixen perfectament. L’obligació de la regidora 

d’Ensenyament i l’obligació de l’alcalde és defensar el municipi i és defensar que 
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aquest projecte es pugui fer, i que aquesta inversió es pugui fer. Estem perdent unes 

oportunitats terribles.  

Montornès és un exemple, però si venim més cap a la vora, Vilanova del Vallès, que fa 

trenta anys era Vilanova de la Roca, i que els alumnes han estat venint als nostres 

instituts, els alumnes de Vallromanes i Vilanova fins no fa gaire, Vilanova té un institut 

espectacular. Llavors, què passa, que el municipi de la Roca ha de ser menys que els 

demés? Doncs, en aquest moment crec que hem de lluitar i hem de defensar al màxim 

aquest institut, que estava molt avançat, que estava coll avall, que era possible 

l’obtenció fàcil dels terrenys, i que li havíem arrencat els plànols d’aquest 

avantprojecte als propis tècnics del departament, gairebé com qui arrenca un queixal, 

perquè realment el departament té serioses dificultats econòmiques, com ho té tota la 

Generalitat. Però es tracta de defensar el que ens pertoca, i es tracta de defensar el 

nostre municipi. Sant Celoni ha construït una escola, Canovelles acaba d’aconseguir 

una escola, Cardedeu té dos instituts. Potser que ens mirem una miqueta l’entorn, que 

sapiguem on estem, i que no enterrem més diners en aquest edifici que té un grau 

d’obsoletisme important, i que les generacions futures ho notaran, si no som capaços 

d’apurar aquesta inversió en un calendari molt proper, del proper any, com a molt dos, 

perquè a partir d’aquí comença la davallada demogràfica, i aquesta inversió el 

departament tindrà l’excusa ideal per no fer-la. Per tant, ens menja el temps en aquest 

moment.  

Sra. Moreno .- Nosaltres, com a Esquerra, ja ho portàvem en el programa. Sí que 

havíem vist aquest avantprojecte penjat a la web uns dies abans de les eleccions, i 

estudiant-lo, estudiant-lo també amb l’antic director, amb el Josan, vam deduir que 

allà no cabia ni una quarta part de l’alumnat que hi ha ara. Per tant, com que el lloc 

tampoc era el lloc ideal, la nostra defensa és que l’institut segueixi sent on està, i que 

es reformi, que és el que s’està fent ara.  

Vostè m’està parlant d’altres municipis, amb unes altres característiques d’alumnat, 

d’habitants, i nosaltres el que defensarem és tenir un institut digne, que és el que 

estem fent fins ara. O sigui, no estem fent unes obres per maquillar-lo, sinó que 

s’estan fent unes obres bastant importants, i hem fet una gran inversió. Justament per 

això, perquè volem que l’institut sigui al centre, on està, i que tinguem el millor institut 

de la comarca. 

Sr. Alcalde .- Gràcies. En una reunió, com vostè ha dit, que l’obligació de l’alcalde és 

vetllar, amb la nova directora, la senyora Pinya, si no recordo malament, també li vam 

preguntar el mateix tema dels plànols i aquests plànols que comenta que es van haver 

d’arrencar de les mans dels tècnics, i no ens va saber dir res. El que sí és veritat és 

que quan nosaltres els vam exposar la realitat, que el que crèiem és que si al final s’ha 

mailto:ajuntament@laroca.cat


 Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 

ajuntament@laroca.cat  
http://www.laroca.cat 

 

 

20 

de decidir per un nou institut, més petit, potser lligat al pavelló esportiu, lligat a la 

zona esportiva, que això sí que era una cosa que sí que vam estar parlant i vam veure, 

nosaltres creiem que en tot cas, tenint aquest institut i no oblidant mai que darrere 

d’aquest institut el que venia era canviar aquests terrenys, perquè la Generalitat 

després els pogués vendre lliures, evidentment, i probablement, com que es parlava 

d’un edifici de pisos, amb uns baixos d’un supermercat, com alguna vegada havíem 

comentat. Per tant, nosaltres no creiem que això sigui el que volem perquè quedi al 

centre del poble, tenim clar que el que volem és que la Generalitat i el departament hi 

posi molts diners, però el que sí que tenim clar és que en tot cas això ho decidiríem, i 

que ho hauríem de decidir, probablement ja no només el plenari, sinó que aquí 

hauríem de treure-ho molt més enfora, fer algun tipus de consulta, que no li diríem 

consulta perquè si no no es podria fer, algun procés participatiu, alguna festa familiar 

per poder dir la nostra. No sé, en aquest cas sí que hauríem de mirar com ho 

anomenaríem.  

Per altra banda, el departament, amb una gran feina feta, ha fet dos col·legis, per 

tant, no podem dir que el departament no ha fet dues escoles, quan parlem que als 

altres municipis veïns han fet escoles i aquí no. Per tant, sí, les van fer vostès. Jo 

recordo que n’hem parlat moltes vegades i, per tant, són dos edificis nous, 

probablement hauríem d’haver «apretat» molt més també el departament perquè en 

l’escola Pilar Mestres ja s’estigués fent una actuació important del tot per part del 

departament, apart de també l’institut, però això no para, aquí no para, nosaltres ho 

hem de seguir demanant.  

A la reunió també vam tornar a parlar del tema de Santa Agnès, un tema que sí que 

els vam dir que encara no el vulguin sentir, nosaltres els ho seguirem dient. Que els 

nanos i nanes de Santa Agnès no han de seguir anant a una escola de mòduls 

prefabricats o barracons, barracons o mòduls prefabricats segons el moment, no? Però 

que això també era una realitat i que, per tant, esperàvem que ho entenguessin i ho 

lluitaríem. Per tant, no ho sé, aquí suposo que n’haurem de seguir parlant, però no 

entenc que un projecte que no tenim, uns dibuixos o uns plànols que no hem vist però 

que no és res operatiu, puguem parlar que en un any o un any i mig ho hem de tenir, 

perquè si no, no... De ben segur que sí, eh?, però si és així, si estem amb aquestes 

xifres, és una feina que ja s’hauria d’haver tancat potser fa molts anys. No només 

haver parlat d’uns plànols sinó d’alguna cosa més. 

Com que no m’agrada haver-me allargat sense la possibilitat, si volen algun torn més, 

doncs, endavant.  

Sr. Ros .- Sí, el departament té ja ha estipulat quines són les ràtios d’ocupació, quines 

són les taules, el número d’aules i els espais per aula. Per tant, el que no ens poden dir 
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és que no hi cap ni una quarta part de l’alumnat actual, perquè l’institut projectat era 

un institut més gran que aquest, que tenia les dues línies de batxillerat, que tenia 

quatre línies d’ESO –parlo de memòria– i que tenia dues línies de cicles formatius, i 

que fins i tot tenia una previsió de creixement de més aules. Per tant, no ens diguin 

que no hi cabia ni una quarta part de l’alumnat, perquè les aules són les que té fixades 

el departament, i són les que s’utilitzen a tot arreu. Perquè hi ha una normativa que 

apliquen molt estricta, per tant, estaven treballant en això. Per tant, no diguem les 

coses que no són, perquè aquests plànols existeixen i estan publicats en un butlletí 

municipal, estaven a la casa, en algun lloc han d’estar, i en tot cas, els ho poden 

reclamar al departament i se’ls pot reclamar a l’arquitecte que va fer la redacció, 

perquè va ser el propi departament qui ho va redactar. I a partir del moment en què el 

departament ha fet la redacció d’aquest avantprojecte, el següent pas és que licitin el 

projecte constructiu. Si tothom hi està d’acord, si s’han de modificar coses, per a això 

es fan els avantprojectes, precisament per posar-los en mans de la comunitat 

educativa, de tothom que hagi d’opinar, i que es pugui treballar per millorar-ho i per 

tenir un edifici en condicions.  

D’espai, hi ha tot el que vulguem. La cessió de terreny es pot fer la que s’havia fixat o 

se’n pot fer més, perquè n’hi ha més. Per tant, dificultat no n’hi ha cap ni una, però 

s’ha de posar fil a l’agulla.  

Sr. Alcalde .- Gràcies. Les ràtios evidentment no les marquen nosaltres, el que sí que 

és veritat és que probablement el que voldríem, ja que estàvem parlant amb els pobles 

veïns i traiem, diguem-ne, pit de les coses que han fet els altres, doncs, si nosaltres 

tenim un institut, hauríem de lluitar perquè es faci una rehabilitació integral a fons i 

que tinguem aules més grosses. I que puguem tenir, com moltes vegades havia sentit 

anomenar, un edifici que a dia d’avui no podríem tenir, per l’orientació, per la 

inclinació, per com s’havia pensat en aquell moment. Bé, això és un discurs que jo he 

sentit durant anys.  

El que sí que és veritat és que després es va prendre una decisió política per part del 

seu grup, que em sembla, que jo recordi, que no vam parlar mai els grups, de si això 

era una ubicació correcta o no, de si estaríem tots d’acord amb aquesta possibilitat 

d’institut. El que sí que és veritat, i això sí que ho recordo, és que ho va treure, els 

plànols, els dibuixos fets, en un butlletí municipal, en les pàgines centrals, a dues 

bandes, dient que allò era el nou institut de la Roca, sense haver-ho consensuat amb 

ningú més, eh? Però en això sí que té raó. 

Per tant, el que sí que farem és demanar-li per escrit al departament còpia d’aquest 

avantprojecte, saber després, veure si els partits polítics amb representació el valorem 

com una possibilitat, i després, doncs, nosaltres aportarem una altra possibilitat, que 
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serà el tema de seguir «apretant» perquè l’institut actual es posi en condicions i, si cal 

ampliar-lo, s’ampliï.  

De tota manera, això és una cosa d’aquestes que, bé, en tot cas ja tindrem, així que 

ens facilitin aquest avantprojecte per part del departament, ja tindrem a bé convocar-

los a tots i poder-ne parlar. 

Passaríem a votació? 

Aprovat per unanimitat el punt B.4, i el punt B.5, que és l’altre, el passaríem a votació. 

Sí, aprovat per unanimitat.  

 

Votacions: 

 

S’aprova per unanimitat 

 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es modifica 

la constitució de la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.1. A Control de la Gestió Municipal, el punt C.1 és la dació de 

compte de la resolució d’alcaldia, mitjançant la qual es modifica la junta de govern 

local. En aquest cas, doncs, els membres de la junta de govern local són el senyor..., 

jo com a president, els vocals són el senyor Jordi Fortí, la senyora Roser Moreno i el 

senyor Xavier del Villar. Es nomena els nomenaments dels tinents d’alcalde, el primer 

tinent d’alcalde és el senyor Fortí, la senyora Moreno és la segona tinent d’alcalde, i el 

senyor Xavier del Villar és el tercer tinent d’alcalde. 

Algun comentari?  

 

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es resol 

aprovar el calendari fiscal per a l’any 2017. 

 

Sr. Alcalde.- Doncs, faríem la següent dació de compte. Dació de compte de la 

resolució d’alcaldia mitjançant el qual es resol aprovar el calendari fiscal.  

Aquí, la data de l’inici... Aquí, evidentment, com que tenim tots els conceptes, que són 

impostos i taxes, aquí tenim una data d’inici i una data de finalització. Hi ha diferents 
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dates de publicació, per tant, aquí tindrem a bé penjar-ho a totes les pàgines web per 

fer-ho arribar a les xarxes socials, per tal que tothom en siguem conscients. 

Sí que és veritat que quan parlem d’aquests impostos i taxes, sempre parlem de no 

deixar-nos gent que pugui tenir alguna necessitat de rebre algun tipus d’ajut envers 

aquests impostos i taxes, i ho passarem també, com sempre, especialment a Serveis 

Socials, perquè puguin estar-ne a sobre, perquè no ens pugui passar que algú no 

estigui informat d’aquestes dates. 

Alguna...? Molt bé.  

 

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual s’aprova el 

Calendari fiscal per al cobrament de tributs durant l’any 2017. 

 

Sr. Alcalde.- Doncs, passaríem al punt C-3, dació de l’informe de Tresoreria i 

Intervenció municipal, el compliment de terminis de pagament als proveïdors. Aquí 

tenim que la ràtio d’operacions pagades a dia d’avui és de... En el tercer trimestre de 

l’any 2016, tenim una ràtio d’11,48 dies, i la ràtio d’operacions pendents de pagament 

està en 19,67 dies, i el període mitjà de pagament de l’entitat és de 15,40 dies. 

Bé. Resum de pagaments. Aquesta és una informació que hem de presentar al 

Ministeri d’Hisenda, de pagaments realitzats per trimestres. El resum dels pagaments 

realitzats també, el període mitjà de pagament de despeses, béns corrents i serveis és 

de 41,57 dies; d’inversions reals, de 33,99; i d’altres pagaments realitzats en 

operacions comercials, de 40,80. Això ens dóna una mitjana d’uns 41,49 dies de 

pagament. 

No sé si volen alguna informació més. Són informacions que a mi se’m fan bastant 

complicades de poder-les explicar, evidentment, això quedarà penjat a la pàgina web 

perquè tothom ho pugui consultar.  

 

C-4 Resolucions d’Alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- I el darrer punt són les resolucions d’alcaldia. No sé si tenen alguna 

pregunta sobre les resolucions d’alcaldia. Senyor Ros? 

Sr. Ros .- Sí, alguns aclariments. La 1.160, posa «resolució favorable», i entre 

parèntesi, «la bona». Hi ha la dolenta també? És un expedient de devolució d’avals. 

Sr. Alcalde .- La mil...? 
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Sr. Ros .- 1.160, la segona començant l’ordre... 

Sr. Alcalde .- Alguna més?  

Sr. Ros .- Sí, la 1.122, que és una resolució d’alcaldia de la liquidació d’ampliació de 

terrasses dels bars. Quin tipus d’ampliació de terrasses, com s’ha gestionat això...? 

Sr. Alcalde .- Sí. Digui-me-les, farem com fem sempre. Jo en prendré nota, i li 

contestarem. Farem les consultes pertinents i li farem l’explicació. 

Sr. Ros .- La 1.107 és una modificació de crèdit, en la modalitat de generació de 

crèdits, ampliació de crèdits i transferència de crèdits, del 2016/09. Evidentment, amb 

un pressupost prorrogat, sense pressupost aprovat, doncs, això crec que hem de tenir 

més concreció de quin tipus de modificacions es fa d’unes partides cap a les altres. 

La 1.087, s’incoa l’expedient sancionador en el Bar Merino. Ens agradaria també tenir 

els detalls d’aquest expedient, que ha donat moltes voltes, ha passat del Síndic de 

Greuges, i que en aquest moment sembla ser que s’ha arribat a la conclusió d’iniciar 

un expedient sancionador. Suposo que abans hi ha un expedient de disciplina, 

imagino.  

La 1.047 i la 1.046 també són admissions a tràmit de reclamacions patrimonials 

formulades per dues persones concretes, no dic els noms. En tot cas, ens agradaria 

saber el detall també d’aquestes reclamacions patrimonials de quin tipus són, i quines 

conseqüències poden tenir. 

La 981 és una altra liquidació per més ocupació de terrasses de bars, en aquest cas de 

la Festa Major de l’any 2016.  

I per últim, la 975, que és una resolució d’alcaldia sobre el pagament d’unes costes 

judicials, entenc que és un procés contenciós administratiu que perd l’ajuntament en el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Voldríem saber quin procediment és, i quin 

és l’import d’aquestes costes que ha de suportar l’ajuntament.  

Sr. Alcalde .- Molt bé. Doncs, com pot imaginar-se, aquesta informació... Digui’m, 

senyor Álvarez.  

Sr. Álvarez .- Sí. Vist que no ens contestarà avui, jo volia fer un prec com a regidor 

de l’ajuntament, i és que no sé com s’hauria de fer ni com s’hauria d’articular, i en tot 

cas això ho deixo a criteri del senyor secretari o de vostè mateix, senyor Gil, però com 

a regidor hauríem de tenir algun tipus de mecanisme per poder accedir a aquestes 

resolucions, vist que la Llei 39 i la 40 de 2015, la nova llei de l’Administració, en 
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principi el que intenta és acabar amb els papers, ens agradaria tenir algun sistema per 

poder accedir de manera electrònica a consultar aquestes resolucions, de manera 

diària, diria jo, si tenim accés a un portal, o de manera setmanal o cada dos o tres 

dies. Jo crec que hauria de ser cada dos o tres dies, perquè la feina no s’acumulés i fos 

més fàcil de seguir i d’exercir el control a què com a oposició tenim dret. Li demano 

que articuli el que sigui necessari perquè els regidors d’aquest ajuntament, o almenys 

nosaltres en particular si ningú més s’hi vol apuntar, pugui tenir accés a aquesta 

informació d’una manera fàcil, àgil i que això sigui a través d’una plataforma 

electrònica, amb un portal d’internet, o com vostè cregui convenient. Però que en 

principi l’objectiu seria acabar amb el paper, i donar compliment a aquestes lleis, a la 

39 i a la 40 de 2015.  

Demano que aquesta petició consti en acta, com segurament hi constarà, evidentment, 

perquè les actes són literals, però que es tingui en compte perquè se solucioni aquest 

tema amb la brevetat màxima possible. 

Sr. Alcalde .- Gràcies. Senyor secretari, demana la paraula? 

Sr. Secretari.- Té raó, senyor Álvarez. S’està treballant en el tema, el que passa és 

que, bé, hem treballat molts mesos abans per tenir implementada la Llei 39/2015, que 

és la que regula l’Administració electrònica. És veritat que estava tot preparat, però 

després la dinàmica del dia a dia està generant petites disfuncions, petits problemes, 

per tant, anem bastant atrafegats. És veritat, i estem treballant el mecanisme d’accés 

dels regidors de l’oposició als expedients dels òrgans col·legiats i a les resolucions 

d’alcaldia i tota la documentació municipal en general. En tot cas, els comunicarem el 

sistema, que serà a través del programa que nosaltres utilitzem, que és l’ABSIS, i si un 

cas també farem algun tipus de sessió de formació per veure com funciona i de quina 

manera, però vaja, avui mateix ho hem parlat i ho estem treballant. Jo suposo que de 

cara al proper ple evidentment ho tindrem ja preparat. 

Sr. Alcalde.- Bé. Apart d’afegir això, li donarem la solució que tècnicament i 

jurídicament es cregui més oportuna. Com pot entendre, jo no diré quina ha de ser, les 

coses canvien i jo no faré aquest tipus de coses. Farem el que toqui i, per tant, no 

entengui que seré jo qui dirà la manera de fer o el que sigui. Ho farem segons la llei, i 

segons el que puguem fer, doncs, els ho facilitarem. 

Digui’m, senyor Álvarez. 

Sr. Álvarez.- Mentre no sigui possible accedir de manera electrònica, cosa a la que 

tenim dret, i tenim dret ja, ara mateix, per tant, també vull que quedi constància que 

aquest dret no es pot exercir, li demanaríem a l’ajuntament, i l’ajuntament és vostè, 
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vostè és qui signa les resolucions d’alcaldia, per tant, vostè mana, que fes el que calgui 

perquè tinguem còpia de totes les resolucions d’alcaldia que vénen al ple, perquè serà 

la manera que no ens haguem d’esperar ara a què vostè ens contesti per escrit 

aquestes peticions que li hem fet, cosa que no era habitual, era habitual que es fessin 

preguntes però no era habitual que quedessin pendents de resposta, i en tot cas, li 

demanem còpia de totes i cadascuna d’aquestes resolucions per poder exercir, mentre 

no tinguem accés a aquest portal electrònic, el control que ens toca, i al que tenim 

dret, hi insisteixo. 

Sr. alcalde .- Gràcies. Com sempre, no li direm mai que vostè no tingui els seus drets, 

i evidentment fa molt ben fet amb defensar-los. Miri, si no es feia així, ho sento molt, 

perquè llavors em deu fallar la memòria. Jo ho recordava així, per tant... El que sí que 

li puc dir és que algunes d’aquestes li podria respondre, probablement algunes de les 

que serien més llamineres, però prefereixo fer-li per escrit perquè en algunes 

d’aquestes, com, per exemple, que entrem en algunes situacions com obrir un 

expedient, per exemple, no és agradable, no crec que sigui el lloc de parlar-ne, i més 

quan, miri, aquesta setmana estàvem reunits amb els veïns i estan desesperats. Tot i 

que tenim un expedient obert, després d’aguantar anys i anys un problema greu i 

greu, i que fins a dia d’avui, com a mínim no s’havia fet res, i, bé, no sé si això serà la 

solució, però com a mínim ja l’hem obert. 

Pel que m’ha dit, que s’havia obert un expedient de disciplina urbanística, doncs, no ho 

sé. Parlaré amb els tècnics, que segur que hauran rebut encàrrecs des de fa anys 

d’obrir-lo, i segur que el trobaré i li podré informar de com està aquest expedient de 

disciplina. 

Senyor Ros. 

Sr. Ros.- Sí, una qüestió. Quan no es contesten les resolucions en el ple i es fa 

després per escrit, els regidors tindrem accés a aquesta informació però el públic 

assistent no. I el que és important és que el públic assistent, que ha fet l’esforç de 

venir aquí, tingui coneixement d’aquests temes que s’han preguntat, que per alguna 

cosa s’han preguntat, perquè són temes que criden l’atenció i que ha de transcendir 

com s’afronten i com s’està intervenint, i crec que això és transparència. Per tant, crec 

que hauríem de fer l’esforç en propers plens de tenir el màxim d’informació sobre les 

resolucions, i poder-les contestar. Les resolucions les signa vostè, per tant, se les ha 

hagut de mirar totes. Entenc que té el coneixement de les resolucions. Per protecció de 

dades, si hi ha coses que no es poden dir..., però n’hi ha altres que sí que es poden 

dir, almenys de forma genèrica, o tenir el concepte del que està passant amb 

cadascuna d’aquestes resolucions, com les reclamacions patrimonials, com la sentència 

que li suposa unes costes a l’ajuntament, tot això. Crec que el públic assistent té dret 
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a conèixer aquesta informació, nosaltres també, i nosaltres l’acabarem tenint, aquesta 

informació, però avui quedarà penjat, si no hi ha resposta. 

Sr. Alcalde .- Gràcies. Agafo el compromís que el proper ple les contestarem una a 

una. És més, jo recordo, perquè a més jo assistia a algunes reunions d’aquestes, que 

dèiem qui ho havia de fer, si es volen contestar el mateix dia, que te les avisin abans. 

Jo li dic sincerament, vostè, com que té tota la raó, com no pot ser d’una altra manera, 

segur que si la del dia 21 de l’11 la miro fa una estona, jo li podria haver explicat, no 

sé si perfectament però segur que li podria haver explicat. A data d’avui, i més vostè, 

que sap la quantitat de resolucions que se signen, i la quantitat de feina que estàs 

mirant, sincerament, jo ara, pel títol, encara que ara em sonés de què va no li podria 

dir, precisament per no cometre un error i dir-ho públicament en un ple. Però no 

pateixi que jo agafo el compromís que vostès les rebran contestades, i en el proper ple 

jo les explicaré als assistents. 

Per altra banda, bé, resolució favorable, «la bona», doncs, suposo que devia ser que 

devia haver-hi alguna en què devia haver algun error, i suposo que per això es devia 

posar. Però, com pot entendre, jo no he escrit «la bona», i ja preguntaré quina és. De 

tota manera, el senyor secretari em demana intervenir-hi. 

Sr. secretari .-... expedients, que és l’ABSIS, quan ho fèiem, diguem-ne, en paper, 

manualment, era fàcil esmenar qualsevol error en una resolució. El problema és que el 

programa ABSIS genera automàticament un número de resolució, per tant, després és 

complicat, s’ha de fer una altra resolució, diguem-ne, amb un altre número, i és l’única 

manera que ens ofereix el programa d’esmenar-ho. Quan es feia amb paper, diguem-

ne, era un sistema més senzill, no sé si altres programaris que hi ha similars ho 

permeten fer, potser sí, però en tot cas, aquest és un dels defectes que té ABSIS: un 

cop assignat un número d’expedient, una resolució, si s’ha de fer qualsevol esmena, 

doncs, has de tornar a fer com si fos una nova resolució a efectes del programa, per 

tant, un nou número. És un defecte, un problema que té el gestor d’expedients que 

tenim. Per això segurament posa «bona» en referència amb l’anterior, que s’ha 

esmenat i no s’ha pogut fer de moment d’una altra manera, no ens donava una altra 

solució tècnica en aquest sentit.  

 

 

C-5 Informacions d’Alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Acabat el punt aquest de les resolucions d’alcaldia, informacions 

d’alcaldia. Bàsicament comentar que aquest cap de setmana tenim la festa de Sant 

Sadurní. Aquí, a l’entrada, trobaran diferents programes per poder seguir la festa 

major. Començarem demà al migdia, fent el manifest, aquest manifest que tindrà lloc 
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aquí, a les 12 del migdia, pel Dia internacional per l’eliminació de la violència envers 

les dones, i continuarem tot el dia amb diferents actes. Demà també hi haurà les Nits 

en viu, recapte d’aliments aquest cap de setmana. Per tant, és un cap de setmana on 

potser el que no ens acompanyarà és el temps pel que estan dient, esperem que no 

sigui així i que tinguem la sort que aguanti el cap de setmana com a mínim, i que 

pugui ser un èxit tota aquesta feina que fan les entitats i els veïns perquè això funcioni 

cada festa major i, per tant, sigui un èxit, com sempre.  

Res més. Convidar-los sobretot a assistir a tots els actes.  

C-6 Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a precs i preguntes dels partits polítics. Senyor Ros? 

Sr. Ros .- Sí, tres preguntes. Una primera és per al regidor de Cultura. Després de 

deu anys d’existència, aquest any 2016 és el primer any que, després de deu anys, no 

s’ha fet el Cicle Filharmonia, ha desaparegut o no se l’han carregat. Tinc entès que no 

hi haurà tampoc concert de cap d’any, un concert que era d’èxit, que es transmetia per 

la televisió local, per VOTV, a la xarxa de televisions locals, i el retransmetien unes 

disset o divuit televisions. Crec que hi ha un patrimoni del municipi, s’havia iniciat amb 

un govern del PSC, s’havia pogut continuar amb els governs de Convergència, per 

tant, estava per sobre dels partits politics, i crec que havíem assentat un projecte 

d’èxit, que estava funcionant bé i que li donava un plus de qualitat al municipi. Bé, a 

veure si ens poden donar explicacions del perquè, perquè crec que la gent té dret a 

conèixer-lo.  

La següent pregunta és sobre un tema de llicències mediambientals i de procediment 

administratiu. Jo, com a regidor que era de Medi Ambient, estava treballant en aquest 

tema, on es produïa la dificultat que quan es feia un requeriment, els deu dies que es 

donen per contestar que no es contesta, llavors, la llicència quedava penjada però 

l’activitat s’estava desenvolupant. Això afecta especialment aquelles activitats que 

provoquen molèsties, sorolls, que ocupen la via pública en terrasses, que han provocat 

diferents denúncies ciutadanes, i que generen aquesta conflictivitat entre veïns, com el 

cas d’aquest bar que hem parlat abans, a les resolucions d’alcaldia, en el carrer Bailén 

de la Torreta. Doncs, amb aquest exemple hi ha diversos expedients.  

Si ho analitzem, la situació és complicada perquè realment devem tenir molts 

expedients tancats en fals, o no tancats, i bé, la pregunta és com pensen actuar i com 

pensen resoldre i comprovar les autoritzacions, i que les activitats que s’estan fent 

responguin realment a les autoritzacions que s’han donat, i no el que alguns titulars 

estan fent sense els permisos adequats ni els horaris adients.  
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I la darrera pregunta, faig una prèvia, i és que quan era conseller de Territori Lluís 

Recoder, va treure una expressió que es referia al transport públic ineficient, i el 

qualificava de «moure ferro». Al municipi de la Roca es veu molt de ferro en 

moviment, molt. Molts autobusos que passen buits, amb una o dues persones, i això 

vol dir que estem sent molt ineficients amb el transport públic municipal.  

El dèficit del transport públic municipal és d’uns 200.000 euros, més aviat per sobre 

que no per sota. La coordinació amb el tren és un fracàs, i perquè el transport públic 

funcioni ha de ser de tipus modal, hi ha d’haver un enllaç eficient entre el tren i 

l’autobús. Tot això també s’ha produït des que hi ha el bus exprés aquest de Sabadell 

– Granollers – Mataró, que ens ha fet perdre la connexió directa amb Mataró, i 

realment el que està passant és que segurament estem en mans del concessionari.  

Analitzant els horaris d’arribada dels trens, si agafem els que tenen més afluència de 

viatgers, arriben a i sis i i trenta-sis de cada hora. Després hi ha alguns trens 

intercalats, però el genèric arriba a i sis, que acostuma ser i deu, i a i trenta-sis, que 

acostuma a ser i quaranta. I Sagalès surt a i vint-i-set i a i cinquanta-set. És a dir, hi 

ha un decalatge de vint minuts entre el tren i l’autobús. Això fa que l’usuari desisteixi 

d’utilitzar aquest mitjà, i jo em trobo personalment que a la parada de tren de 

Granollers ens trobem molt veïns de la Roca. Això afecta la mobilitat, afecta la 

contaminació, afecta la despesa, etcètera.  

Si analitzem el que ve del Nord, el que ve de Girona –Maçanet, Sant Celoni, etcètera– 

arriben a i vint-i-vuit i i cinquanta-vuit. I l’autobús, com he dit abans, surt a i vint-i-set 

i cinquanta-set. És a dir, un minut abans que arribi el tren. Per tant, la descoordinació 

és brutal –és brutal.  

Sagalès ha fet el que li ha donat la gana els darrers anys, i jo, més que una pregunta 

estic fent una reflexió, i el que demanaria, com a prec, és que ens posem a treballar 

d’una vegada per totes amb un estudi tècnic rigorós, amb unes anàlisis de passatgers, 

de fluxos, i amb una realitat per dir que anem a afrontar com funciona un transport 

públic eficient en el poble de la Roca, i no això que tenim ara, que realment deixa molt 

a desitjar i que només cal sortir al carrer i veure com es mou ferro amunt i avall, amb 

la despesa que això significa, la contaminació de CO2 que això significa, el trinxat 

d’asfalt que això significa, perquè tenim els itineraris per carrers no preparats per 

suportar aquest trànsit, etcètera. Fem un esforç per analitzar què està passant amb el 

transport públic urbà.  

Sr. Alcalde .- Alguna altra...? 
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Sr. Fernández .- Tenia dues preguntes. Abans de les eleccions, alguns grups polítics 

vam tenir unes reunions amb pagesos del municipi pel tema de la mobilitat, amb 

mirades al que generava, la dificultat que tenien per passar, donat per les obres de 

l’anella viària. I després, alguns grups vam parlar amb els pagesos, cadascun per la 

seva banda, però vam coincidir amb algun grup, el Grup d’Esquerra, per intentar 

buscar una solució per la llera del riu, arranjar un camí perquè poguessin passar i 

evitar que passessin pel carrer Catalunya i pel centre del municipi. L’altre dia ens van 

posar en contacte amb mi dos pagesos, que en aquells moments encara no tenien 

resposta de com estava aquesta situació, i volia traslladar i demanar com es troben 

aquests treballs, per donar resposta a un compromís que el Grup d’Esquerra va agafar 

amb aquests pagesos. Això per una banda. 

Per una altra banda, fa també algun mes ens van passar, diguem-ne, una proposta al 

Consell de pagesia. Jo el vaig estar mirant, i també deien que s’havia fet a partir d’una 

proposta de l’Ajuntament de les Franqueses. Alguna cosa deu haver passar perquè, per 

exemple, en les funcions, quan mires el de les Franqueses, que hi he tingut accés, i 

mires el de l’Ajuntament de la Roca, al de l’Ajuntament de la Roca s’han retallat tot un 

seguit de funcions que quan les mires no entens per què s’havien retallat, perquè són 

funcions de consulta, assessorament, i tenir-los en compte. Per tant, volia saber per 

què... 

I després també s’incorporava, a diferència del de les Franqueses, que en opinió nostra 

estava prou correcte, s’incorporava també un element de ponderació de vot dels grups 

polítics, quan aquest ja el tenim en el ple, perquè el consell, diguem-ne, no decideix, 

recomana. Per tant, en el tema de les Franqueses no incorporava la ponderació dels 

vots dels regidors, perquè qualsevol cosa que proposi aquest Consell de pagesia ha 

d’acabar validat en un ple. Per tant... 

Bé, eren aquestes dues preguntes, amb referència a això.  

Sr. Alcalde .- Gràcies. Alguna pregunta més? Sí, senyor Hidalgo.  

Sr. Hidalgo.- Sí. Vinc carregat. Fa unes setmanes, va haver-hi una reunió amb les 

entitats per explicar-los el  “bombo” aquest de l’Administració electrònica i tot això, i 

bé, a través de tres persones diferents, de tres entitats diferents, ens ha arribat que a 

la pregunta de tot aquest salt del no paper a tota l’Administració electrònica a la 

signatura digital, què havien de fer, se’ls van contestar que es busquin un becari. I 

rebo jo la setmana passada un e-mail per dir-me que han canviat el sistema de correu, 

i que posen un informàtic a la meva disposició, que per cert, fa dos dies que no m’ha 

trucat encara, per configurar-me el correu, val? Llavors, entenc que... Primer, si hi ha 

un personal informàtic a la casa, també és servei públic i també ha de donar suport a 
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aquestes entitats, no? Tenim recursos, podem portar les entitats, formar-les, 

ensenyar-los com funciona el sistema. Això, una. 

Després, lligant-ho amb el tema del sistema de correus, s’ha canviat, s’ha externalitzat 

el sistema de correu electrònic, es veu que ja no està a la casa, i s’ha externalitzat 

d’una manera que, bé, no compleix els estàndards, són diversos els que no es poden 

connectar al sistema de correu. Perdó, no tenia adreça. Ens agradaria saber des de 

quan costa externalitzat el correu. Bé, tot el servei, el web, pel tema de l’Administració 

oberta, etcètera.  

Bé, per últim, no m’entretindré més, lligat però no relacionat gaire, tenim curiositat 

per saber quant paga l’ajuntament a les entitats de gestió de drets d’autor, i veure si 

aquests diners es poden reencaminar a un altre tipus de promoció cultural o ajudar les 

entitats. Gràcies. 

Sr. Alcalde .- Sí, contestaré les primeres, les que...  

Sr. Fernández .- A veure, hi ha hagut una persona del públic que quan ha entrat 

m’ha demanat que digués una cosa i m’havia oblidat. Era veure si podem obrir les 

portes del saló de plens un quartet d’hora abans dels plens, perquè ara fa una mica de 

fresca a fora. M’ho ha demanat la senyora Rosa Junyent, li he dit que ho faria, se 

m’havia passat, i ara m’ho ha vingut a dir. Dic, si no, em picarà la cresta a la sortida. 

(Veu de fons.) Sí, sí. El tema que ara ADIF, com que teníem pendent el tema d’ADIF, 

perquè no hi havia interlocutor, en aquests moments ja hi ha interlocutor i, potser 

podríem reprendre els treballs per tenir un contacte i intentar afrontar els diferents 

temes. Disculpa, Rosa.  

Sr. Alcalde .- Gràcies. Senyor del Villar? 

Sr. del Villar .- Gràcies, alcalde. Vaig per ordre d’intervenció. El tema de Filharmonia. 

Filharmonia, bé, ha patit una revisió com han patit altres cicles o altres coses que es 

feien en cultura fins ara des de l’ajuntament, des de principis d’any. De fet, des de 

principis d’any s’han fet diverses trobades amb el director que portava el cicle 

Filharmonia, que portava el cicle de Filharmonia des de fa deu anys, i han sigut 

reunions de treball, han sigut reunions de debat per reformular el cicle, perquè l’èxit és 

molt subjectiu, jo no trobo que tingués èxit. De fet, en converses amb el propi director, 

ell reconeixia que tampoc tenia la volada que li agradaria, aquest cicle, i per tant, vam 

seure en diverses ocasions aquest any per intentar reformular i intentar portar el Cicle 

Filharmonia cap a un altre lloc. 
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No ens l’hem carregat, estem revisant a veure què fem amb ell. El que hem de ser és 

respectuosos i responsables amb els diners que invertim en cultura, i si veiem que una 

cosa no acaba de funcionar, doncs, mirar de reformular-la, i si trobem una altra 

solució, una altra via, una altra manera de fer-ho, ho farem. I aquest és l’estat del 

cicle Filharmonia.  

El tema del concert de Nadal. No sé qui li ha dit que no es fa el concert de Nadal. A 

vegades Ràdio Macuto és el que té, que a vegades se senten coses pel carrer que no 

són certes i un s’ho creu, però m’agrada que m’ho pregunti perquè justament avui he 

tancat la data del concert de Nadal amb VOTV, i es tornarà a fer per la xarxa com 

s’havia fet els dos últims anys, o tres, si no recordo malament, i serà el 23 de 

desembre, al centre cultural, com cada any. Per tant, el concert de Nadal es fa, i 

Filharmonia, estem revisant i estem parlant amb el director en diverses ocasions per 

reformular-lo. simplement. 

Sóc una persona que molts m’heu trobat pel carrer, passejo, escolto, i quan m’han de 

caure clatellades me’n cauen. De tant en tant em felicita algú, però de tant en tant 

també em cauen clatellades, com per exemple últimament amb el tema del ball de 

Festa Major, que va causat tant rebombori, i vaig acceptar l’error. 

A dia d’avui, som 24 de novembre, vostè és la primera persona que em pregunta pel 

cicle Filharmonia. Penso que això també ens mostra una miqueta quin interès o quin 

impacte té el Cicle Filharmonia en el nostre poble a dia d’avui, per això l’estem 

reformulant, perquè ningú m’ha preguntat, ni per a bé ni per a malament, pel Cicle 

Filharmonia.  

Responent el tema de les entitats, el tema de les subvencions i de l’Administració 

electrònica. El tema del becari, a vegades ens quedem amb les anècdotes d’una 

conversa amb una altra persona. Sí que hi va haver una persona que diu: «Ens 

haurem de buscar un becari.» Bé... El fet és que nosaltres, com a institució, ho hem 

dit diverses vegades i ho tornarem a dir, sempre ens hem posat al costat de les 

entitats per ajudar-les i per formar-les. En el moment de fer els projectes ja ens hi 

vam posar, ens vam posar a disposició de les entitats. Hi va haver moltes que van 

passar pel despatx, i tècnics, i jo si podia en aquell moment també hi estava i els 

donàvem un cop de mà, perquè entenem que és un canvi que ens afecta a tots, que 

nosaltres també anem una miqueta desgavellats perquè tots aquests canvis és el que 

comporten, i les vam ajudar a redactar els projectes. I ara novament, en aquesta 

sessió, ens vam tornar a posar a disposició de les entitats per ajudar-les, per si tenien 

algun problema o algun dubte a l’hora de fer les justificacions. 
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A nivell de l’Administració electrònica, també es va anunciar en aquesta reunió que 

ara, a principis d’any, s’estan tancant unes sessions de formació a les entitats per 

ensenyar-los com han de fer anar, a dia d’avui, des del 2 d’octubre, estan obligades a 

relacionar-se amb l’Administració a través d’internet, no només amb nosaltres sinó en 

tots els àmbits: Diputació, Generalitat, Seguretat Social, Hisenda, etcètera. Per tant, 

aquesta formació la tenim planificada, estem pendents que el formador de la persona 

que ha de venir tanca la data, però també se’ls va anunciar això. 

Fins que no vingui aquesta persona, fins que no vingui a aquesta formació, estem 

nosaltres aquí i, com sempre, obrim les portes a totes les entitats que volen fer alguna 

consulta o que ens volen ensenyar una miqueta el projecte que tenen, i els donem un 

cop de mà, dintre de les nostres possibilitats. Per tant, sempre estem a disposició 

d’aquestes entitats. El tema del becari no va quedar més que com una anècdota, vull 

dir que en una reunió així, a vegades distesa, surten comentaris d’aquest tipus. No 

penso que hagi d’anar més enllà de tot això. Em sembla que són les dues que tenia. 

Ah, no he acabat d’entendre la pregunta. O sigui, que el paguem a l’SGAE, que ho 

destinem a una altra cosa? 

(Veu de fons.) 

Val, això t’ho puc mirar. Això t’ho puc mirar.  

(Veu de fons.) 

Sr. Hidalgo .- Saber quant es paga, i a veure si entre tots podem veure de quina 

manera aquests diners que se’n van a uns autors, i que probablement la majoria de 

gent podria dir: «Ostres, potser ens ho podem estalviar.» Doncs, per què no intentem 

pensar, buscar una alternativa per no haver de pagar aquests diners i redistribuir-ho, 

en cultura també, vull dir, no enviar-los a una altra cosa sinó, escolta, estem traient de 

cultura. 

Sr. del Villar .- Sí, evidentment. Estic d’acord amb què tant CEDRO com SGAE són 

uns diners que paguem i que moltes vegades són xifres bastant elevades, i que no 

sabem ben bé on van a parar. I els he ho comentat, tant a biblioteca com aquí, a 

Cultura, els ho he dit: si jo sabés que cada cèntim que paguen va directament als 

autors d’aquests llibres, d’aquests CD o de la música que fem, jo seria el primer que 

els pagaria, però com que no sabem ben bé on van... 

Ara, no sé fins a quin punt som capaços o tenim poder de dir: doncs, no ho paguem 

i... M’encantaria reinvertir-ho en unes altres coses, però vaja, faré la consulta. De tota 

manera, la xifra sí que te la puc donar. Quan la tingui us la puc donar. 
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Sr. Hidalgo .- No, és que a vegades es fan actes que es poden reconduir per no haver 

d’estar dins dels drets d’autor, diguem-ne. Amb grups que poden tocar música que no 

estigui sobre l’empara de l’SGAE, per exemple. Llavors, aquí et salves de pagar. 

Sr. del Villar.- Bé, són coses que podem mirar si són viables o no. El tema de les 

xifres, així que ho tingui us ho faig arribar, i ja està, cap problema. 

Sr. Alcalde .- Sí, no he entès cap al·lusió a vostè, per això no..., però sí, sí, contesti.  

Sr. Lorenzana .- Sí, perquè jo sóc autor, llavors, clar... 

Sr. Alcalde .- Ah, és que no sabia que vostè és autor, però... Val, val. 

Sr. Lorenzana .- No sóc l’únic que sé que hi ha aquí, al ple, però sí que voldria dir una 

cosa. A veure, jo no sé com funciona l’SGAE, perquè no sóc músic, però sí sé com 

funciona CEDRO. I el que sí puc dir, malgrat el que ha dit el company Andrés, és que a 

nosaltres ens arriben els diners que es recapten, que són, perdoneu que ho digui 

clarament, una misèria. No sé com funciona al món de la música, però al món del llibre 

el que rebem és una misèria, perquè el que rebem, després de la darrera modificació 

que va fer el Govern del PP, és realment una misèria. Llavors, crec que està molt bé 

dedicar-li diners a la cultura, però també està molt bé dedicar-li els diners als que 

produïm, o que produeixen cultura. Perquè el «todo gratis» que s’està imposant 

últimament, sembla que només serveix per a alguns, perquè alguna gent cobra molt 

car els seus serveis professionals, i estic totalment d’acord, però altres, que també 

donem serveis professionals, contínuament hem d’estar justificant el que cobrem o el 

que deixem de cobrar per produir cultura. Llavors, m’agrada molt que es dediquin 

diners a cultura, però també m’agradaria molt que intentéssim estalviar-nos diners, 

molts més diners dels que dediquem a cultura, en altres activitats professionals que 

cobren més i que tenen tarifes molt més cares que les nostres. 

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Lorenzana. El senyor Fortí contesta el tema del 

transport públic.  

Sr. Fortí.- Gràcies, senyor alcalde. Pel tema del transport urbà, que parlava el senyor 

Ros, sobre el que li deia el conseller Recoder, moure ferro. Moure ferro, em parlava de 

servei deficient, de què els horaris, a la parada de tren, entenc, sobretot el tema de 

l’estació, com el de l’estació de busos de Sagalès, central de Granollers, que són de les 

que ens nodrim perquè aquest servei sigui el menys deficitari possible, o sigui que hi 

pugi el màxim de gent i de veïns possibles, em comenta que ara, en aquests moments, 

doncs difereix molt de donar-ho, a nivell de puntualitat, entenc, com de temps 

d’estada en les parades. També em parla dels fluxos, de l’anàlisi, i que de poc o molt, 
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sembla que aquest ferro que es mou, no hi ha ningú que ho porti endavant i que ho 

controli, ni que faci cap tipus de feina.  

Doncs, desgraciadament li he de dir el contrari, senyor Ros. Jo ahir vaig estar a 

l’assemblea anual del TRANSGRAN, del que formem part quatre municipis: la Roca del 

Vallès, Canovelles, Les Franqueses i Granollers, i bé, vam estar valorant l’any 2016, en 

quin estat estem, en quina situació ens trobem, línia per línia, a nivell de servei, a 

nivell de persones que l’han utilitzat, a nivell d’horaris, a nivell de puntualitat, a nivell 

de parades, a nivell de millores i de problemes que tenim en diferents carrers, que 

moltes vegades provoca aquestes aturades parcials o endarreriments en segons quines 

parades, i els resultats són òptims, els resultats són que hem augmentat, de moment, 

a data del mes d’octubre, han pujat fins a 130.000 passatgers en el nostre servei de 

transport urbà. Estem en un 4,6 per cent per damunt de les xifres de l’any anterior. A 

més a més, el preu exacte era el que deia vostè, el que corresponia al dèficit actual, 

són uns 40.000 euros sobre la línia que entra a la Torreta des de Granollers, que és la 

1, 2, 3, 21 i 22, i uns 170.000 euros el que correspon a la línia 5, que és la línia 51 i 

52, que ens travessa per la resta del municipi. 

Apart d’aquests bons resultats, que deu ser no qüestió de fortuna sinó perquè algú 

haurà estat fent bé la feina a nivell tècnic, tant dins com fora de la casa, tant aquí, a 

través de les persones que porten tot el tema de transport i mobilitat, com a fora, a 

través de TRANSGRAN o de les trobades que tenim amb la Generalitat per intentar 

resoldre totes aquelles casuístiques, ja també li puc informar que el proper 19 de 

desembre, i per tal que tampoc hi hagi tanta contaminació, tant soroll com vostè bé 

diu, i que hi hagi menys ferro del que a vostè li sembla que ara, de cop i volta, que 

tinguem en el nostre transport urbà, doncs, tindrem la presentació de l’últim híbrid que 

farà les funcions de servei dins del nostre municipi. Juntament amb aquest híbrid, 

també s’ha treballat una APP per tal que tots els veïns i veïnes del municipi puguin 

tenir la possibilitat de saber en tot moment, no els horaris de la parada fins i tot els 

horaris amb què està arribant a les diferents parades qualsevol dels serveis de 

transport urbà que tenim actualment funcionant pel municipi, i enllaçant bàsicament 

amb Granollers en aquest cas. 

Del tema d’exprés, comentar-li que no hem rebut cap altra petició ni problema de cap 

dels veïns del nostre municipi, hores d’ara, eh? Li dic que ahir ho vam estar també 

analitzant, i es pot dir que el servei exprés d’enllaç entre Granollers i Mataró en 

aquests moments ha pujat un 350 per cent des de l’inici d’aquest servei, i que ja hi ha 

gent del municipi que l’està utilitzant amb certa normalitat. Dir que aquest canvi, que 

va suposar –important en el seu dia, perquè vam deixar de fer la línia interna 

Granollers – la Roca – Argentona – Mataró, per passar directament des de Granollers i 

des de Mataró, anada i tornada– dir que s’està fent amb el mateix temps que estem 
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fent el recorregut dins del nostre municipi. Per tant, ens hem de felicitar també perquè 

això vol dir que de cara a l’any que ve intentarem que el dèficit no sigui major, que 

puguem mantenir amb aquestes millors condicions el servei de transport urbà, que els 

nostres veïns i veïnes ho puguin gaudir com cal, i el puguin utilitzar, que és el nostre 

objectiu, i segur que tots plegats en quedarem prou contents i prou satisfets. 

Res més, gràcies. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Comencem. M’ha preguntat el senyor Ros el tema de llicències 

mediambientals, el procediment administratiu, que això comporta generació de 

problemes, en som coneixedors vostè i jo, perquè a més, tots aquests problemes que 

tenim generats ja els portava vostè com a regidor i, per tant, com no pot ser d’una 

altra manera, estic totalment d’acord amb el que vostè comenta.  

El tema de la nova llei de simplificació. Ha sigut una simplificació a l’hora de fer el 

tràmit per a les empreses però no per als tècnics. En les reunions tècniques que estem 

portant a terme es queixen sempre del mateix, i diuen que des que això estava previst 

en vigor ja se n’adonaven. Que ens presenten una documentació moltes vegades 

inexistent, o moltes vegades insuficient, però el termini que ells tenen per presentar i 

que nosaltres tenim per contestar no és suficient. Com a mínim amb la quantitat de 

serveis tècnics que nosaltres tenim. I això fa que endarrereixin molt les altres 

llicències. 

De tota manera, el que sí que estem fent és unes reunions per calendaritzar aquests 

problemes i realment saber quant de temps fa que tenim alguns problemes greus de 

veritat, i que no hem pogut actuar o no hem... Sí, no hem pogut perquè evidentment 

els tècnics el que no faran és no fer la seva feina, si poden, el problema és que a 

vegades no poden fer-la, i, per tant, això ens comporta un problema. 

El tema del CO2 i del moviment de ferro, ja li han contestat. Jo només dir que 

evidentment és bo que puguem tenir, com ens va passar en aquest cas, que teníem un 

autobús que tenia molts problemes continus, era un autobús bastant vell que 

contaminava molt, i els problemes que ens estava donant la línia era molt gran. De fet, 

és un autobús que vostès veuran circulant, que posa Sagalès i no està retolat des de fa 

mesos, perquè no l’hem deixat aturar. Per tant, ells ens demanen que els deixem parar 

aquest autobús i posar-ne un altre, que evidentment serà més vell i més contaminant, 

i nosaltres els diem que no, que fins que no hi hagi una possibilitat que aturin un 

vehicle llavors el retolin i el posin amb els seus colors..., bé, amb els colors nostres, de 

tots, corporatiu, però que mentrestant faci el servei, precisament per evitar aquest 

tipus de problemes, horaris, i de contaminació.  
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I aquest híbrid, com no pot ser d’una altra manera, contentíssim que ja l’híbrid faci el 

nostre recorregut i, per tant, tinguem aquesta millora quant a emissions. 

Per altra banda, el tema de Filharmonia també li hem contestat.  

El dèficit del transport i els horaris. Això també ho vam estar parlant en una reunió 

amb la Generalitat. Evidentment, hem de seguir insistint-hi, i molt, però ells ens deien: 

«El mateix problema que ens dieu vosaltres per anar cap a la Roca, el tenen els que 

vénen i després han d’anar cap a altres poblacions veïnes», no? Això no vol dir que 

nosaltres ens haguem de conformar i haguem de seguir treballant, però això també és 

veritat, ho hem de dir ben clar, que el tema d’horaris no depèn de nosaltres, els 

horaris, de la conselleria. Que no arribin bé no depèn de la conselleria, depèn del 

Ministerio. Per tant, tot això és un afegit que nosaltres haurem de seguir treballant. 

Perquè sí que és cert que ens queda més a prop l’autobús del següent horari que del 

que nosaltres entendríem com a lògic i normal. O sigui, nosaltres tenim un a les 6 i un 

a i trenta-sis, que vostè deia que arriba a i deu i a i quaranta, per tant, ja estem fent 

que encara que tinguéssim un servei de transport públic, que més o menys el 

quadréssim, quan ens arriba amb retard aquí ja ens farien perdre el que després 

pretendríem, que és la unió amb aquests nuclis. Per tant, no és senzill, i nosaltres hem 

de seguir exigint.  

Si això té a veure amb l’operador? Doncs, miri, a nosaltres l’operador ens és 

absolutament igual. Per tant, hi haurem de treballar. El que passa és que suposo que 

potser els altres no tenen el mateix tracte diferencial que sembla a vegades que 

tinguem aquí amb aquest operador, però que els altres veïns també es queixen del 

mateix, de què no aconseguim tenir aquesta quadratura del cercle en transport públic. 

Del tema dels autobusos de les línies exprés, en una darrera reunió –bé, trobada– que 

vaig tenir amb l’alcalde d’Argentona, que ell és molt més, no sé com dir-li, molt més 

agosarat a l’hora de parlar i de voler actuar, en el seu moment ell va proposar coses 

molt més radicals. Va tenir la mateixa..., diguem-ne que a ell li van fer una miqueta 

més de cas a l’hora del to, es van preocupar més del que els estava dient ell del que 

els estava expressant jo, però el resultat ha sigut el mateix: tampoc han posat un bus 

exprés com ens havien comentat. Per tant, haurem de canviar d’estratègia. Si no 

serveix envalentonar-te tampoc, doncs, no ho sé, potser haurem de picar a nivells 

polítics perquè al final aquesta gestió ens tingui més en compte. 

Evidentment, hi ha gent que s’ha queixat dels horaris i de l’exprés també, perquè 

arriba massa tard. Jo hauria d’haver arribat molt més d’hora a la feina, els horaris... 

Això ho sabem, eh?, ho sabem. Tenim alguna petició més, i molt poquetes, del que es 

va retirar en el seu dia, l’autobús dels dissabtes, de tornada de Granollers, perquè hi 
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ha gent que parla, que suposadament baixarien a fer les compres a Granollers i 

tornarien amb aquest tema, i si no han hagut de tornar a peu. Això m’ho han dit 

alguna vegada. Aquest sí que és un tema que també hauríem de tractar. Però després 

ningú ens assegura que al final, posant uns autobusos més tard per venir de 

Granollers, i sigui a les 9 i mitja, com demanda aquesta gent... Perquè clar, aquesta 

gent et diuen: «Jo el que necessito és plegar a les 9 de la botiga, i com a màxim a dos 

quarts estar agafant l’autobús per venir cap a la Roca.» Per tant, això se’ns fa una 

miqueta difícil també, poder conciliar aquestes necessitats específiques. 

El senyor Carles Fernández em preguntava sobre el tema dels pagesos, la dificultat per 

moure’ns. Sí, ho vam estar parlant, vam parlar que potser la millor solució seria aquest 

camí a prop de la riera. Aquest camí a prop de la riera, evidentment no ens estarem 

inventant res, però el bo que té és que d’això ja hi ha uns plànols que estan aquí, i des 

de fa anys, que és la possibilitat de l’enllaç des de Vilanova del Vallès fins a Santa 

Agnès de Malanyanes i, per tant, que aquesta situació fos viable.  

Parlant amb alguns dels propietaris d’aquesta zona, estarien disposats a fer la cessió 

d’aquest espai dels seus terrenys perquè poguéssim fer aquesta possibilitat de fer 

aquest camí. Aquí al mig ens trobaríem amb el que seria el tram que sí que està 

urbanitzat, que hauríem de buscar-li una solució perquè els tractors poguessin 

continuar en línia recta i no haguessin de fer la «U» del carrer Indústria i, per tant, 

això seria una altra possibilitat. Estan aquí fa temps, per tant, és una cosa que creiem 

que amb aquests plànols ja podem estar treballant. 

Hem estat parlant amb alguns dels propietaris, amb diversos dels propietaris, i, per 

tant, ells tampoc veurien malament fer aquesta cessió, sempre que quedi tot per 

escrit, que quan es desenvolupin aquests terrenys, tinguem present que ells ens han 

fet aquesta cessió anticipada. Haurem de trobar uns diners, que nosaltres creiem que 

són necessaris. Depèn de quin tipus d’actuació ens constaran més diners o menys, 

però totalment d’acord amb fer-ho. 

Alguna vegada els hem explicat, perquè amb alguns d’aquests pagesos –no sé amb qui 

ha parlat vostè i, per tant...– hem parlat amb diferents pagesos. Oficialment no, i per 

tant, els convocarem sobre aquest paper. Bàsicament ja hauríem de fer el següent 

pas, que és convidar a tothom a fer el Consell de la pagesia. Aquí, com bé diu vostè, hi 

ha hagut un error a l’hora de traslladar el document, diguem-ne, del Consell de poble 

de Les Franqueses, i aquí al mig hi ha una pèrdua d’informació que és aquesta, que no 

té sentit que... Bé, ens vam oblidar, diguem-ne, de traslladar una informació, i és 

veritat que aquesta..., perquè també ens ho han comentat a nosaltres per un altra 

canal, i li agraeixo també això, que ens ho digui i que puguem esmenar-ho i tirar 

endavant el consell.  
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L’obertura de portes de l’ajuntament, com li hem dit, doncs, ens encarregarem que així 

sigui, i que un quart d’hora abans estigui ja obert i no s’hagin d’esperar.  

El tema d’ADIF, que ara ja hi ha un interlocutor, doncs, també l’hem de reprendre. De 

fet, jo en l’acta, diguem-ne, de la petició de traspàs de tot el tema de Rodalies a ADIF, 

vaig estar parlant amb el secretari de la Generalitat i, per tant, li vaig recordar que 

tenim aquesta situació, i que necessitàvem que quan hi hagués un interlocutor en 

tornéssim a parlar. Ara que ja hi ha interlocutor, doncs, reprendrem aquesta situació 

per tal de fer força i de veure si hem de fer el que vam parlar en el seu moment. Si 

aquí no ens fan prou cas, tornar a fer a Madrid el que calgui amb els nostres i les 

nostres diputats i diputades per, ara que ja treballaran, poder tirar això endavant. 

Del tema de les entitats, li ha contestat, i en parlarem si hi ha alguna cosa a afegir. El 

tema d’un informàtic, no hi ha cap informàtic. Bé, sí, hi ha l’Ignasi Genís, que és 

l’informàtic de sempre. Si li han ofert un informàtic per fer-li aquesta ajuda, diguem-

ne, de posar al dia això, ha de ser l’Ignasi.  

(Veu de fons.) 

Doncs, és l’únic informàtic que tenim. Val.  

Sr. Hidalgo .- Anava amb el comentari del becari i l’informàtic, vull dir,..., entitat un 

becari, el regidor és un informàtic, val? Anava per aquí la cosa, però em sembla que ho 

hem aclarit. 

Sr. Alcalde .- D’acord. Doncs, disculpi, no l’havia entès, eh? Disculpi.  

Em sembla que no m’he deixat cap de les respostes.  

Sr. Ros .- Sí, quan el regidor de Cultura s’ha referit al concert de Nadal, no s’ha dit 

quin tipus de concert. I respecte al transport, bé, jo he fet esment a què un tren que 

arriba a i vint-i-vuit, l’autobús arriba a vint-i-set, és evident que no dóna servei. O un 

tren que arriba a i sis, i el següent s’agafa a vint-i-set, doncs, en 21 minuts de 

decalatge no dóna servei. Hi ha moltíssimes persones de la Roca que agafem el tren, i 

evidentment no podem utilitzar el transport públic perquè no funciona, hem d’utilitzar 

el transport privat. Ens trobem a les estacions, ens trobem al pàrking, ens trobem 

pares que van a portar nens... Vull dir que realment aquest transport hauria de ser 

molt més eficient. 

Llavors, la gran pregunta és: totes aquestes dades tan positives sempre, que sempre 

creixem i que sempre li donen en una reunió d’ahir o d’aquest dematí, o d’abans 
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d’ahir, aquestes dades, les fa un auditor extern, les fa un funcionari públic o les fa la 

pròpia empresa?  

Sr. Alcalde .- Sí, gràcies. Senyor Fortí? 

Sr. Fortí .- Les dades les confecciona el senyor Castells, com bé vostè sap, que és un 

dels membres, a través de Granollers, també amb TRANSGRAN, i li dóna el vistiplau 

tant els tècnics com l’equip polític de cadascuna de les diferents poblacions, l’ATM, 

l’AMTU, Generalitat i em sembla que no em deixo ningú més. Les quatre poblacions 

que són Canovelles, la Roca, les Franqueses i són dades per escrit, les pot tenir vostè a 

la seva disposició, lògicament, i es poden contrastar. 

Tot i així, hem de seguir treballant per intentar que del que ens hem de nodrir per 

donar el màxim de servei per a la nostra ciutadania pugui arribar en millors condicions, 

encara més, el servei a les dues estacions bàsiques. Sí que li vull dir una cosa que no 

he dit, dos temes, si em permet. Un és que durant aquest mes d’octubre hem patit 

retards degut a les obres que ens han condicionat, lògicament, aquí, sobretot el la 

franja de 5 a 8 de la tarda, si no vaig errat, eh?, no ho tinc prou fresc encara.  

I l’altra és que dins del que són les millores que estem sempre intentant treballar en 

tots els aspectes, i en aquest cas en el transport urbà, està previst que a principis 

d’any Santa Agnès pugui tenir retorn pel carrer del Molí, a través d’un projecte, del 

qual ens ha fet l’estudi bàsic l’AMTU, d’acord?, una enginyeria que ha contractat 

l’AMTU. Ja tenim l’estudi, i a partir d’aquí ens permetrà fer aquest doble sentit dels 

vehicles, que fins ara no hi havia possibilitat de retornar de la Roca Village a través de 

Santa Agnès, per exemple. Doncs, tant la línia 51 com la línia 52 tindran tornada per 

Santa Agnès. I afegir una cosa, que és una novetat, i és que la línia de Vilamajor 

també entrarà i sortirà per Santa Agnès, cosa important perquè fins ara aquest enllaç 

amb Cardedeu i Vilamajor no el teníem, i en principi ja amb l’operador, amb Sagalès, 

que és el que té els anys de concessió aquí, en el Vallès, ja hem arribat a aquest acord 

perquè també sigui possible aquest enllaç a través de Vilamajor amb Santa Agnès. 

Però vaja, que sí, que li passo les dades i ho podem valorar. 

Sr. Alcalde .- Sí. El senyor del Villar li contesta la pregunta del concert.  

Sr. del Villar .- El concert és un concert de música clàssica amb orquestra i amb la 

temàtica nadalenca, com s’ha fet els últims anys.  

Sr. Alcalde .- Gràcies. Sí, digui, senyor Álvarez.  
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Sr. Álvarez .- Gràcies, senyor Gil, sé que no és habitual i per tant li dono l es gràcies 

per deixar-me fer un comentari, que de fet és una felicitació. Per tant, suposo que ho 

entendrà. Felicito el senyor Fortí per determinada informació que ens ha donat, i que 

crec que és positiu que anem avançant en tot això. Si l’usuari del transport urbà de la 

Roca no pot fer servir el bus quan arriba a Granollers és igual, el cas que Granollers 

estigui content, que Canovelles estigui content i que tothom estigui content, que els 

números surtin per a l’operador, però si l’usuari no pot fer ús del servei de la Roca, 

doncs, tant s’hi val. Per tant, jo li prego, es un prec, que vist que tot és fantàstic, 

meravellós, i que anem tan bé, que tinguem accés a una informació que no hem tingut 

ni com a membres de l’equip de govern durant uns quants anys, i demano que se’ns 

faciliti informació estadística comparativa dels últims quatre anys de cada trajecte, 

saber quants usuaris tenim per trajecte, per hora; quin nombre de passatgers tenim, 

per tant. El percentatge de retard, si és que tenim percentatge de retard, tot i que 

m’ha semblat entendre que no en teníem. Si tenim queixes dels usuaris, si l’operador, 

que per contracte em sembla que ho ha de fer, té un servei per adquirir o per atendre 

la gent que pugui presentar queixes. Si aquestes queixes són fàcils de presentar. Si 

l’usuari que no ha pogut fer, tot i que és fantàstic, eh?, fer ús d’un bus en un horari 

determinat, o bé que el bus havia de passar per la Torreta i no ha passat perquè com 

que ha arribat tard passa pel polígon industrial, que això no passa, però que segons 

aquí ens ho diu. Doncs, si tenim la possibilitat de tenir... 

(Veu de fons.) 

Per exemple, li ha passat al senyor Ros. Si tenim aquesta possibilitat de disposar de 

les queixes dels últims quatre anys. Insistir en què aquestes queixes, si més no, per 

millorar el servei sempre, eh?, que facilitem la possibilitat de presentar-les, que 

l’operador sigui proactiu en aquest sentit, que no costi, que sigui fàcil. Que tinguem 

enquestes de satisfacció, que això seria interessant, això també és qualitat. Ens 

agradaria tenir el dèficit detallat per trajecte, és important, perquè sabem horari, 

trajectes, si podem o si hauríem de potenciar algun horari determinat, o hauríem 

d’afegir més horaris, amb l’ànim de donar més servei, evidentment, a costa de deixar 

de donar un servei que quedi demostrat que no val la pena, perquè només volem fer-

lo. Que aquest dèficit sigui per cada concepte, que ens ha passat o que ens teoria 

hauria de passar l’operador: desgast de rodes, combustible, el cost del capítol 1 

d’aquest concessionari, per trajecte, ingrés per taquillatge, perquè evidentment, he 

entès que tenim un ingrés..., tenim un 4,6 per cent més de passatgers respecte a l’any 

2015, entenc que això quedarà traduït en un menys dèficit per any 2016, i això és bo 

evidentment per al pressupost municipal, baixarà el dèficit municipal. i el compte 

d’explotació –interessant– detallat només per al municipi de la Roca. I que no diguin 

que no ens el poden facilitar perquè tenen un compte d’explotació general per a tota 

l’empresa. Tenen l’obligació de tenir compte d’explotació per al municipi de la Roca. 
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Beneficis d’aquests últims quatre anys i ingressos per taquillatge. I insistir en què ens 

hem de felicitar tots, i sobretot per la bona gestió del senyor Fortí. 

Gràcies.  

Sr. Alcalde .- Senyor Fortí? 

Sr. Fortí .- Sí, gràcies. Tota la informació està sempre, sempre, sempre, a l’abast de 

tothom aquí, dintre d’aquest ajuntament. Ara, abans i després. O sigui, jo no sóc 

d’aquells que entro, surto o amago. O sigui, no sé exactament el que em vol arribar... 

Tota la informació de TRANSGRAN, de Sagalès, del compte d’explotació i totes 

aquestes dades, les mateixes que a mi m’arriben, o que li arriben primer al tècnic, que 

és qui al cap i a la fi analitza, comprova, revisa, mira i treballa a diari amb l’empresa 

en aquest cas i amb qui formem part del conveni, en una part, tot això ho hem tingut 

sempre. Aleshores, a partir d’aquí, de veritat, sense cap tipus de problema ho podran 

veure, està tant en paper com en format digital.  

Sr. Alcalde .- Li demano que ja que hem aclarit el tema, li demano que no entrem en 

un... 

Sr. Álvarez .- Última intervenció? 

Sr. Alcalde .- Molt bé, gràcies. 

Sr. Álvarez .- Gràcies, senyor Gil. Com que hi ha aquesta transparència, com que en 

teoria tots hem tingut accés a aquesta informació, jo segurament per algun motiu –

que deu ser culpa meva, eh?, ara faré el mateix que fa l’alcalde, deu ser culpa meva– 

no he tingut accés a aquesta informació, tot i que en diferents moments l’hi he 

demanat. Jo li agraeixo aquesta transparència, ha quedat constància del meu prec en 

l’acta, que és una acta literal, per tant, demano, i tinc dret a aquesta informació, 

aquesta comparativa dels últims quatre anys, i espero que sigui tan fàcil com vostè 

diu, i que tinguem accés a tota aquesta informació, que segurament és la que ens 

facilita el concessionari.  

El compte d’explotació és important per saber si realment és rendible per al 

concessionari el servei que dóna a la Roca, i sobretot tenir en compte i felicitar-nos 

que aquest increment de passatgers, d’un 4,6 i de prop de 130.000 passatgers que a 

vostè li van dir ahir, doncs, es trasllada al pressupost municipal, i lògicament aquest 

increment deu ser un increment d’ingressos de cara al concessionari, i deu ser una 

baixada en la partida pressupostària que es tindrà en compte l’any que ve, tant en la 

partida que tenim en compte per a la Torreta, com per a la resta del municipi. 
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Gràcies, senyor Gil, i no diré res més. Gràcies. 

Sr. Alcalde .- Jo en aquest cas sí que, ja que li he deixat, no hi ha problema, li 

demanaria, perquè ens ha demanat tantes coses que sincerament, jo segur que m’he 

perdut, i com que no vull no contestar-li, o si ens ho pot fer per escrit o si no ja farem 

que agafin aquest tros de l’acta i el redactin abans per tal de poder-li contestar.  

Probablement alguna d’aquestes informacions no només li haurem de demanar a 

l’operador sinó que li haurem de demanar a TRANSGRAN, per tant, li arribarà, suposo 

que potser una informació de diferents espais, val? Com no pot ser d’una altra manera, 

agrair-li. Jo sé que vostè i jo som molt semblants en moltes coses, les coses que tots 

els homes, dones i així fem igual, segur que sí. En altres potser sí i en altres potser no. 

L’única cosa que li dic és que jo no felicito mai d’aquesta manera, però amb això no 

coincidim.  

Entengui’m que li faci aquest comentari, perquè ha dit que és una felicitació i, vaja, jo 

estava esperant per veure quan seria la felicitació. Al final, he entès que era al principi 

de la frase, i al final la ironia. Per tant, l’hi agraeixo.  

No sé si algú més té algun... Sí, el senyor Bassa vol intervenir un moment per 

recordar-nos una cosa. 

Sr. Bassa .- Bé, només informar-vos que això del manifest institucional es farà a les 

12 del migdia aquí, a l’ajuntament, però també el farem cinc minuts abans de les Nits 

en Viu, al centre cultural. Per si algú no pot estar aquí a les 12, doncs, que pugui anar 

a escoltar-lo allà.  

Sr. Alcalde .- Gràcies. Donem per acabat el ple, quan són les 21.50 hores, i llavors, 

ara passaríem al torn de precs i preguntes del públic.   

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 hores 

i 50 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     El secretari 

Albert Gil i Gutiérrez     César Romero García 
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